
Pokemon White 2/Black 2 návod 

A opět jsem tady s novým návodem pro Pokémoní hru. Tentokrát jsem vybral Pokémon White 2, 

podobně jako u BW díky Reshiramovi. 

Jako klasicky si první vybereme pohlaví a jméno a můžeme se vydat do Isshu v budoucnosti. 

(Předem připomínám a omlouvám se za případné použití Japonských ekvivalentů :D) 

Aspertia City 

Je to poprvé, co? Poprvé nejste trenér z malého městečka, které nikdo nezná, ale konečně jste 

z města, kde je i stadion! Každopádně poté, co se vaše matka dozví, že můžete získat Pokédex a vy 

odpovíte, že jej samozřejmě chcete, tak venku potkáte svého „rivala“, který vlastně spíše bude vašim 

společníkem více, než rivalem, jakého znáte z minulých her. V podstatě v tomto B2W2 pokračuje 

v trendu BW. Společně musíte najít Biancu, pokud jste hráli BW, budete vědět, že je to kvůli tomu, že 

se ona sama se jistě ztratí :D Bianca je na vyhlídce, která se nachází na severu města u prvních schodů. 

Bianca vám nabídne vašeho startovního Pokémona. Můžete si vybrat mezi travním Snivy, ohnivým 

Tepig a vodním Oshawott. Po výběru dostanete PokéZukan (ano, je to Pokédex, ale má to být Zukan 

xD). Poté, co i váš rival (budu mu říkat Hyu) dostane Pokédex, je načase si dát první zápas. Jako 

obvykle bude mít startéra, který je proti vašemu ve výhodě. Poté budete s Biancou přeneseni do 

Pokéstřediska a užijete si nudné vysvětlování o něčem, co jste slyšeli aspoň 10x v předchozích hrách. 

Nové může být to, pokud jste nehráli BW, tak, že PC obsahují i obchod nyní. Každopádně Bianca vám 

velkoryse dá 10 Pokéballů. Jakmile vyjdete, dostanete po Lucky Egg nejdůležitější předmět vůbec, 

Running Shoes. A od Hyuovi sestřičky dostanete 2 Town Map, abyste jednu dali jejímu 

zapomnětlivému bratrovi. No, ale je načase vyrazit na  

Route 19 

Ve vestibulu vás zastaví stráž, a jelikož už máte Pokémona, dostanete Potion. Jakmile se dostanete na 

Route, zastaví vás Bianca s tím, že vás naučí jak chytat Pokémony (ano, i tohle jsme už spoustukrát 

viděli :D). Tak si pochytejte první pokémony (Purrloin, Patrat). Pokračujte po cestě a vedle skokánku 

si vezměte Potion. Po chvíli na vás skočí muž, který se představí jako Alder (ano, je to champion… 

řekněme :D) a nabídne vám trénink. 

Floccesy Town 

(Kde na ty názvy amíci chodí…) Přibližte se k Alderovi a ten vám řekne, abyste se šli pro jistotu 

vyzdravit (ale to jsme přece už dávno udělali, že ano?), pokračujte doprava od pokéstřediska, 

obdržíte v domě Potion a pak pokračujte na sever k Alderově domu. No, ale trénink se ještě bude 

muset odložit, protože první musíme doručit mapu. Seberte X Speed a pokračujte na východ na… 

Route 20 

Narazíte zde po cestě na 2 trenéry, následně naleznete Paralyz Heal a dalšího trenéra. Na východ 

nemůžete, protože cestu blokuje Hiker, takže musíte na západ po mostě. Ihned poté zamiřte na sever. 

A dorazíte do… 



Flocessy Ranch 

Pro mě nejdůležitější lokace hry, jelikož se zde dá chytit Riolu, ale můžete zde natrefit i na další starší 

Pokémony jako Mareep, Azurill, Psyduck, je zde také Lillipup či Pidove. Když vstoupíte mezi ploty, 

potkáte rivala, který s vámi svede zápas. (I když tohle pořád jsou tak maximálně Taiatari contesty, ale 

to neřešme…) . Po jeho poražení se setkáte s majiteli ranče a majitelka vám velkoryse věnuje Potion. 

A také si u ní budete moct Pokémony vyléčit. No díky rivalově prchlivosti se dostanete k tomu, že 

musíte najít ztraceného Herdiera. Hyu hledá jehlu v kupce sena (ano, protože je tam seno a on nic 

nedělá), takže vy si klidně můžete vyzvednout Poké Ball. Když půjdete dál na sever, tak si rival 

uvědomí, že by měl něco dělat a tak začne. Rival vám dá Parlyz Heal a můžete pokračovat. Nejdříve 

jděte dolů k Youngesterovi pro X Attack a pokračujte dál na východ. Seberte Potion a uvidíte pak 

Herdiera, jak je s nějakou postavou v černém, který se představí jako člen Teamu Plasma. Dost jsme 

ho naštvali a tak nám dá TM21. Jo, je třeba štvát lidi častěji… Mno… každopádně se teď můžete vrátit 

ke šťastným majitelům a poté i zpět do… 

Flocessy Town 

Alder usoudí, že jste již dost silní, takže je zbytečné vás trénovat a místo toho se rozhodne vás 

požádat o pomoc. No a ve skutečnosti si akorát dáte zápas s dvěma Alderovými učedníky. Jeden má 

travní opičku a druhá má vodní. Jakmile vyjdete ven, uvidíte podivného brýlatého muže, kterého 

budete na své cestě potkávat poměrně často, je to totiž tzv. Medal guy (:D), který vám bude dávat 

medaile za různé vaše počiny, kterých jste dosáhli[4]. A ihned dostanete na začátek nějaké. Alder vás 

poté informuje, že v Aspertii se již otevřel stadion, takže jdeme na něj. 

Aspertia City 

Na cestě z Flocessy vás opět zastaví Alder (jak se tam mohl tak rychle dostat? o.O) a dá vám nějaké 

Oran Berry na cestu. Když vejdete do budovy vedle Pokéstřediska chvíli to nebude vypadat jako 

stadion, protože je to stadion spojený se školou, ale jakmile se dostanete na konec „školy“, vykoukne 

na vás samotný stadion. Ještě si ovšem nezapomeňte vyzvednout X Defend od milého školáka. Venku 

vás uvítá Gym dohližitel a pro nás Fresh Water dávač :D Trenérem stadionu je zde Cheren. Ano, ten 

Cheren, který byl rivalem v BW. Moc si teda nepolepšil (až na to, že je teď mnohem víc badass), ale 

budiž. Po poražení jeho 2 gym trenérů můžete vyrazit na něj. 

Cheren: Patrat (11), Lillipup (13) 

Na rozehřátí dobré, ne? Za vítězství dostanete Basic Badge a TM83 Work Up. 

My Team: Riolu (12), Tepig (14) 

Další bonus přijde od Biancy, která vám dá TM27 Return. Poté, co si vyměníte „čísla“ a zavoláte si 

s profesorkou, přijde Hyu a Cheren bude muset čelit dalšímu vyzyvateli, ale to už nás trápit nemusí, 

protože dostaneme od Biancy C-Gear a informaci o dalším stadionu, takže jdeme na to. Jděte 

směrem k Flocessy Town, kde vám Bianca upgraduje Dex a poté na Route 20. 



Route 20 

Nyní už můžeme pokračovat na východ, tak potrestejme toho Hikera, který nás tak zdržoval. Jelikož 

už máme upgradovaný dex a přidaný Habitat mode je už docela zbytečné vypisovat pokémony, kteří 

se kde nachází, protože to PokéDex ukazuje sám. Jak budete pokračovat, zastaví vás Cheren a dá vám 

i rivalovi Pecha Berry v přípravě na další gym, kde je jistě využijete. V temné trávě seberte Great Ball 

a pokračujte na sever, tam seberte Antidote a Dire Hit. Ve vestibulu dostanete od hlídače další Great 

Bally a můžeme jít do víru dalšího města! 

Tachiwaki City 

Předem se omlouvám, ale použít jakýkoliv americký ekvivalent v tomto městě by asi resultovalo 

v ukončení návodu, takže tady budu používat japonské ekvivalenty jen pro pocit. Při cestě 

k Pokéstředisku uvidíte kapitána (ve skutečnosti Homičin otec) a Homiku jak se hádají. V domě vedle 

Pokéstřediska najdete Poké Toy. Od týpka stojící před stadionem (taková fialová mini budova na jih 

od pokéstřediska) dostanete Pokébally. Pokračujte dále na západ a v nejzápadnější části města 

dostanete od učitelky Burn Heal. A teď můžete přímo jít na stadion, nebo si ještě zatrénovat na jih od 

města, kde si můžete chytit například Magnemite, kterého popisoval týpek před gymem. Pokud 

půjdete ihned doleva a ne na jih, sejdete po schodech, najdete týpka, který vám 1x denně vymění 

jeden váš PokéBall za Great Ball. Potom už ale pokračujte na jih do hlavní části Complexu. Najdete 

zde X Accuracy. Pokračujte hlouběji na jih a potkáte vedoucího dělníků, který vás požádá o to, abyste 

porazili 3 dělníky. Abyste se k nim dostali, budete muset šplhat po červených rourách nad zemí. U 

nejjižnějšího si nezapomeňte sebrat TM46 Thief. Poté si ještě 3x vyslechněte entuziastického vědce 

(nejdříve bude vpravo u věže, následně vlevo a nakonec bude u velké kopule dole) za což dostanete 

Ether. A ještě samozřejmě si nezapomeňte vyzvednout odměnu za těžkou práci a to od manažera 

TM94 Rock Smash (yeah, totálně na nic, ale co už… TMka se vždy hodí). Ještě je tady jeden další side 

event, pokud si dáte práci s tím, abyste aspoň našli všechny Pokémony, kteří se zde nachází (Pidove, 

Elekid/Magby podle verze, Growlithe, Audino, Patrat, Magnemite, Koffing), tak od blondýny na jihu 

dostanete několik Great Ballů. Great Ball také najdete v travnaté ploše na čtverečku, kde není žádná 

tráva. 

No a teď už je nejvyšší čas navštívit místní stadion. První čeho si určitě všimnete je cool rocková 

hudba. Jo i proto je tohle nejlepší gym v Unově :D Každopádně odeberte Fresh Water a začněte 

challengovat všechny členy The Dogars! 

Můj Team: Riolu (17), Pignite (19) 

 Homika: Koffing (16), Whirlipede (18) 

Za vítězství obdržíte Toxic Badge a TM09 Venoshock. Po zápasu dostanete pozvánku do Pokéstar 

Studií, což je nuda, ale Homika jde taky, takže tam musíme být! Tak se vyhealujte a vyražte na sever 

za Homikou… um… teda filmovou kulturou. U vstupu potkáte trochu (čtěte hodně) extravagantního 

místního bosse a jeho pobočník vás provede. No a teď přijde trochu nudná část, protože budete 

muset kvůli příběhu shlédnout film, ve kterém vystupuje Homičin otec. Pár lidí přitom usne, jak je to 



strašně „zábavné“, ale přetrpte to, bude hůř… Každopádně díky tomu, že to byl propadák, se Homičin 

otec vrátil k tomu, aby byl lodní kapitán, a my jej brzy budeme potřebovat. No… ale ještě předtím 

musíme splnit veškeré otravnosti ve studiích a to… natočit film. Jediné pozitivum je, že se setkáte 

s Brycenem, což ovšem taky znamená, že on se již vzdal svých gym leaderských povinností, takže kdo 

chtěl s ním bojovat, bohužel bude mít smůlu. Jakmile budete připraveni na natáčení, promluvte si 

s gentlemanem u dveří a můžete začít natáčet. Film můžete natočit buď s půjčeným Pokémonem 

(Riolu s Force Palm a Ice Punch), nebo se svými Pokémony. Jakmile natáčení skončí, můžete se 

rozhodnout film nevydat a přetočit jej znovu, nebo konečně odsud vypadnout a nechat jej vyrobit. 

Pokud se vám podaří ohromit diváky, budou do studií přicházet různé postavy, které, jakožto vaši 

fanoušci, vám budou dávat různé předměty. Ale už je načase zpátky do příběhu. Zamiřte na 

jihovýchod města k přístavu. Uvidíte tam Homiku, rivala a nový Team Plasma. Bohužel je to 3:3, takže 

si expy budete muset rozdělit všichni a na vás zbude pouze jeden Plasmák. Po jeho poražení se 

rozutečou a Homika rozkáže, abyste je šli hledat na Route 20, jako odměnu vám dá HM01 Cut. Ten 

můžete ještě použít v Tachiwaki Complexu na sebrání Super Potionu v levé části nahoře. Vraťte se na 

Route 20 a jděte na jih, potkáte tam Plasmačku, která vás vyzve na zápas. Po jejím poražení se znovu 

vraťte do Tachiwaki a k přístavu. Jelikož se všechno mezi Homikou a jejím otcem vyřešilo, vy můžete 

nastoupit na loď a doplout až do… 

Castelia City 

A dorazili jsme do největšího města Unovy… Hyu poznamená podiv nad velkou lodí, ale o ní se zatím 

nemusíme starat. Seberte Heart Scale dole a vyrážíme do víru velkoměsta… 

Hned na začátku vás přivítá klaun, a jelikož jste tady poprvé, věnuje vám kolo. Poté se můžete 

zúčastnit honu na další klauny. Ti se nachází na 3 místech. Nejdříve jděte do Battle Company, což je 

budova vedle klauna. Dostanete tam dokonce i Exp. Share. Od modrovlasé dívky dostanete předmět, 

který zvýší sílu STAB útoků vašeho startéra. Přesto doporučují vzít Charcoal, protože všechny 3 velmi 

brzo získáte a Charcoal se nejlépe prodá. Následně můžete vyjet po výtahu do vrchních pater a 

trochu si zatrénovat a obdržet nějaké dary za vítězství. Těmi jsou Quick Bally a Timer Bally od 

úředníků na 47F. Od vědce na 47F obdržíte Scope Lens a na zemi se povaluje Guard Spec. Na 55F se 

povaluje volný Ether a… budete vyzváni vnukem uklízeče, který vám dal dole Exp. Share. Tím jsme 

tady skončili a můžeme pokračovat v klaun huntu. Pokračujte doleva a zamiřte dolů na molo, kde od 

dívky dostanete Destiny Knot. Pokračujte nahoru do temné uličky, kde od týpka v brýlích obdržíte 

TM70 Flash. Pokračujte dveřmi do kavárny a od butlera si vyzvedněte Moomoo Milk. Pokud sem 

přinesete eventovou Meloettu, místní hudebník ji naučí Relic Song, což je nutná součást pro Form 

Change Meloettky z Aria forme na Piruetní formu. Vraťte se zpět dolů a pokračujte doleva k Passerby 

HQ a dalšímu klaunovi. Pokračujte doleva a nahoru a promluvte si z Clydem před stadionem. Přijde 

poté i Iris, ale uteče dříve, než vám stihne říct, kam jde. No zatím jděte do další budovy v této ulici, je 

to Medal HQ. Na dolním patře si můžete nechat od dívky jednomu svému Pokémonovi dopřát masáž, 

což zvyšuje jeho happiness, takže je to podstatné pro happiness-based evoluce. Na druhém patře 

najdete posledního klauna a na posledním patře je opět vědecká sekce. Potkáte zde správce PC 

systému Amanitu, která vám později dá Eevee s Hidden Ability, ale to je hudba budoucnosti. Teď 

pojďme najít Iris. Iris se nachází blízko Pokéstřediska a řekne vám, abyste vyrazili do stok. Stoky se 

nachází ještě dále vpravo. Pokud vstoupíte do vestibulu, dostanete ještě od dámy Quick Claw a od 

klauna Rare Candy za kompletaci hledání ostatních klaunů. A teď už je načase vyrazit do… 



Castelia Sewers 

Podobně, jako v jiných hrách (i když v B2W2 je to obvyklejší) se zde spojíte s někým a budete se 

angažovat v double battlech. Tady je to váš rival. Rival vám bude healovat Pokémony po každém 

souboji, takže je to jako free PC. Stoky jsou zajímavější, až budete mít Surf a další HMka, takže teď je 

dobré to pouze rychle projet a případně se dostat na hidden parčík, kde se nachází mnoho 

zajímavých pokémonů, jako například Eevee. Vyražte nejdříve doleva. Parčík se nachází za schody u 

kluka, který něco hledá. Přesto se zde dá i v omezené části něco najít. Pokud vyrazíte od kluka dolů, 

najdete X Special a Leftrovers‼! V místnosti, která je vedle Leftrovers najdete vědkyni, která vám 

každý den dá nějakou medicínu. Vraťte se ke klukovi a vyražte dále doleva pro Twistedspoon a pro 

Plasma battle. Po něm přijde Burgh a vy obdržíte od rivala HM04 Strength. Poté, co odejde rival 

přijde Akuroma (to, ale ještě nevíte :D). Když půjdete směrem, odkud přišel Burgh, najdete Heart 

Scale a pokud směrem, odkud přišel Akuroma, najdete pár dalších trenérů, Escape Rope a Hard Stone. 

Nyní se můžete buď zaobírat hledáním Eevee, nebo jít vyzvat Burgha. Pokud vyrazíte do parčíku, 

najdete tam Miracle Seed. (A třeba i shiníka, jako já Petilila :D). 

Castelia City 

Všechno zajímavé už jsme viděli, tak je načase na souboj s gym leaderem. Od Clyda si odeberte Fresh 

Water a jděte na něj. 

Burgh: Swadloon (22), Dwebble (22), Leavanny (24) 

My Team: Lucario (25), Pignite (26), Espeon (21), Eevee (18) 

Za vítězství dostanete Insect Badge a TM76 Struggle Bug. Teď můžeme vyrazit ven. Jděte od 

pokéstřediska pravou cestou nahoru a zastavte se v Game Freak budově pro Revive a v budově 

naproti dostanete na horním patře TM44 Rest a vyražte nahoru. Tam potkáte Akuromu a poté, co se 

představí (ano, představí se anglicky, ale Akuroma zní líp =D), tak na vás počká na Route 4. Pokračujte 

dále na sever, ale ještě se zastavte v budově při cestě pro Eviolite a na horním patře pro Charcoal a 

můžete do vestibulu na Route 4. Tam vás zastaví Bianca, aby vám dala Dowsing MCHN na hledání 

hidden itemů. 

Route 4 
Pokračujte po cestě a brzy potkáte Akuromu a skupinku Crustle, které Akuroma zažene. Poté budete 

s ním bojovat. Má Magnemite (21) a Klink (23). Z vděčnosti za zápas vám věnuje Protein. Pokračujte 

doleva a za rybáři se nachází Mystic Water. Pokračujte cestou, kterou Akuroma uvolnil a vezměte si 

hidden Red Shard a Hyper Potion. Jděte za dům pro TM28 Dig a pokračujte k dámě napravo. Naproti 

dámy leží Stardust. V domě vedle dámy máte NPC, kteří vám podle statů mohou dát různé předměty. 

Ve druhém domě vedle dámy můžete sebrat BrightPowder a vyměnit (podle verze) Petilila za 

Cottonee (White 2), nebo Cottonee za Petilila (Black 2), oba budou držet Bracelet, takže trady jsou 

poměrně výhodné. Úzkou uličkou se dostanete ke skryté Green Shard a Stardust. V domě vedle místa, 

kde naleznete Stardust se můžete vyléčit. Pokračujte nahoru a můžete si vybrat cestu. Buď rychlejší 

doprava, nebo zajímavější doleva. My samozřejmě půjdeme doleva do… 



Resort Desert 
Po vyjití z vestibulu poražte sestřičku, abyste byli vždy plně vyhealovaní. V této poušti je mnoho 

skrytých předmětů a také trenérů. Ze skrytých předmětů je zde Star Piece, Blue Shard, Ground Gem, 

Red Shard, Fire Stone a Super Repel najdete zde i volný Nugget, volnou Red Shard, Max Ether, Blue 

Shard, Green Shard, Yellow Shard, Heart Scale a Stardust. Za poražení Rangerů dostanete Rawst 

Berry. A za promluvení si s týpkem v brýlích dostanete Soft Sand. Uprostřed pouště leží vstup do Relic 

Castle, ale díky změnám prodělaným za poslední 2 roky se nedá projít daleko. Ale dá se zde najít 

TM39 Rock Tomb a když spadnete do dolního patra, hidden Heart Scale. Jakmile poberete tohle 

všechno, můžete se vrátit na rozcestí Route 4 a pokračovat pravou cestou. Touto cestou se dostanete 

k nové lokaci ve hře a to… 

Join Avenue 
První vás uvítá majitel a vy dostanete možnost tuhle avenue vést o.O.  Je to poměrně zajímavý 

feature, můžete vytvářet obchody a upgradovat vlastní evenue. Vyjděte ovšem ven a ocitnete se v… 

Nimbasa City 
První, co byste měli udělat, tak je zamířit k Battle Subway a potkat se svým gender counterpartnerem 

a svést s ním/ní double battle proti Subway Bossům, kteří budou mít Boldore (26) a Gurdurr (26). 

Trochu odlišní od jejich obvyklých partnerů, ale na druhou stranu bojovat proti Chandelure a 

Eelektrossovi by asi byl overkill, ale bylo by více expů. Za vítězství od hrdinky dostanete Vs. Recorder. 

Poté jděte do pokéstřediska, kde od starého muže obdržíte spoustu Red Shardů. A poprvé budete 

moci koupit TMka. Nimbasa nabízí TM16 Light Screen, TM33 Reflect za 30000 a TM73 Thunder Wave 

a TM74 Gyro Ball za 10000. Vedle pokéstřediska je skrytý Thunderstone. V domě vlevo nahoře od 

Pokéstřediska dostanete od babičky Soothe Bell, pokud jí ukážete šťastného Pokémona. A v domě 

vedle Sun Stone. Pokud chcete, můžete využít místní stadiony na natrénování svých Pokémon. Také 

můžete vyzkoušet Muzikály. Obdržíte od majitele Prop Case, abyste se mohli zúčastnit. Od dámy 

napravo získáte TM49 Echoed Voice. Jakmile jste si všechno vyzkoušeli, můžete vyrazit na východ 

města. Lákavě vyhlížející item bude Dropped Item, což je ztracený Xtransceiver, který se občas 

rozezní, a uslyšíte pouze hlas. Pokud vás zajímá quest spojený s tímto, tak [3]. V koši vedle automatů 

najdete Revive. Dále můžete vejít do něčeho, co připomíná gym, je to ve skutečnosti bývalá gym, 

kterou ovšem stejně musíte porazit, abyste mohli do skutečné, za veškeré problémy dostanete… 

Parlyz Heal… ano… je to zklamání, ale co se dá dělat, aspoň můžeme vyzvat Elesku. Vedle Audino 

sošky najdete další Parlyz Heal. A pokud ještě chcete, můžete se svést na ruském kole, poté, co 

porazíte dívku stojící před ním. A poté můžete jít do nového gymu. Nový gym je podle Elesina stylu 

molo. Po obligátním Fresh Water givingu se přes 3 trenérky dostanete k Elesce. 

 Elesa: Emolga (28), Flaaffy (28), Zebstrika (30) 

My Team: Lucario (30), Pignite (28), Espeon (24), Eevee (18), Krokorok (29) 

Za vítězství obdržíte Bolt Badge a TM72 Volt Switch. Z Nimbasy můžete nejdříve vyrazit na východ, 

kde od baseballisty dostanete Macho Brace, pokračujte z vestibulu a trochu si zatrénujte. Pokud 

budete chtít zkusit pokračovat po mostě, tak sice obdržíte od týpka Fresh Water, ale dále se 

nedostanete. Vraťte na Route 16 a pokračujte k trávě. Za stromem se nachází Heal Ball a vstup do… 



Lostlorn Forest 

Zde toho přece jen zase tak mnoho není, ale najdete tady první Ultra Ball. Od Rangerů dostanete 

Pecha Berry a Cheri Berry, také se zde nachází Net Ball, jeden hidden Leaf Stone a… Backpacker? No… 

možná, každopádně vám dá TM95 Snarl, takže co se stane potom, už není tak důležité. A tímto se 

můžeme vrátit do Nimbasy a pokračovat na západ. 

Nimbasa City 

Tady natrefíte na rivala a Team Plasma. Konečně se dozvíte, proč vlastně je rival takto obssesed 

dopadením Plasmáků. Nyní si můžete buď vyzkoušet Battle Subway, použít Battle Subway tmavě 

hnědý vlak pro jízdu do Anville Town, kde si v jednom domě můžete od správce vyzvedávat itemy, 

které někdy někdo ztratil v Battle Subway a nebo můžete pokračovat v příběhu. 

Route 5 

Hned na začátku vás zastaví Bianca, aby vám dala HM02 Fly a ukáže vám Hidden Hollows (Grottoes 

vážně zní blbě…), dokonce jeden specifický, kde si můžete chytit Minccina s Hidden Ability (abilitky, 

které byly doteď pouze Dream World záležitostí, ale od B2W2 už jsou i získatelné „normálně“ právě 

v Hidden Hollows). Pokud budete pokračovat doleva, najdete Super Repel  a Cheri Berry od Rangerky, 

teď se můžete vrátit a jít po cestě. Od Breederky si můžete koupit stat reducing Berry (5 za 200, 

docela dobrá koupě). A kupovat si je můžete každý den. V karavanu můžete Maidce prodat některé 

věci.[1] Na cestě dál najdete skrytý Hyper Potion. Pokud porazíte hudebníka, věnuje vám elektrickou 

kytaru pro Muzikál. Dále uvidíte shluk lidí kolem jednoho motorkáře, ten si s vámi Triple/Rotation 

Battle a po jeho poražení je již cesta volná a můžete pokračovat na… 

Driftveil Bridge 

Zdánlivě nic zajímavého, ale na tomto mostě se často objevují černé tečky, které buď znamenají 

zápas s Ducklettem, nebo najdete jedno z křídel zvyšující staty. Ale to nás vůbec nemusí zastavit, 

protože už je to jen pár kroků do… 

Driftveil City 

Na začátku města seberte skrytý Ultra Ball a na dalším můstku zaslechnete rozhovor Plasmáků. 

Jednoho nového a jednoho bývalého. Už z konce mostu je možno vidět item a je to Calcium, tak jej 

seberte. Ve středisku od dívky můžete obdržet Luxury Ball. Když půjdete do hotelu nad itemem, 

dostanete na 25F Big Root. V domě pod Pokéstřediskem od starého muže dostanete Shell Bell. Na 

19F můžete zachránit dávícího se Kibaga a získat tak Haban Berry. Kibago se ovšem nepřidá 

bohužel :D. Na tržnici uprostřed města můžete koupit různé Incense, Moomoo Milks, od týpka 

v brýlích (pokud mu ukážete Pokémona nad 30 levelem) dostanete Expert Belt a konečně všemi 

oblíbené herbální medicíny. V domě nad tržnicí se nachází move tutor akceptující Red Shardy[2], na 

25F dostanete od gentlemana Air Baloon. Pokud si chcete vyzkoušet i druhý způsob boje se 3 

Pokémony, Charles je vám k dispozici nalevo od tržnice. V domě pod tržnicí od dámy dostanete Heart 

Scale, pokud jí předvedete Pokémona s Thief. Na 23F dostanete od buttlera Everstone. Nyní se 

vydejte na sever města a k místu, kde mají staří Plasmáci úkryt. Potkáte zde jednoho z bývalých 



Ghetisových sagů Rooda, který vás vyzve na souboj. Po vítězství a rivalově rychlém objevení se, 

dostanete možnost získat N-ovu Zoruu. A teď můžeme jít na stadion, protože cesta na jih je zatím 

zablokovaná. Stadion je poměrně zajímavé puzzle. Musíte se přes pásy dostat až ke Clayovi. No, 

nebudu vám kazit zábavu, takže jakmile dostanete další Fresh Water, jděte na to! 

 Clay: Krokorok (31), Sandslash (31), Excadrill (33) 

My Team: Lucario (34), Espeon (29), Krokorok (29), Eevee (18), Pignite (28) 

No… já bych řekl, že tohle je, pokud máte ohnivého startéra, tak nejtěžší stadion. Hlavně díky 

Excadrillovi, ale pokud máte Lucaria, nic není nepřekonatelné. Za vítězství dostanete Quake Badge a 

TM78 Bulldoze. Po zápase se s Clayem a rivalem můžete vydat na jih města do… 

PWT (Pokémon World Tournament) 

Na zemi zde můžete najít skrytý Ether a vedle něj jsou 2 důležité postavy. Move Relearner a Move 

Deleter. Move Relearner naučí vaše Pokémony útoky, které již zapomněly výměnou za 1 Heart Scale. 

Move Deleter zase přinutí vaše Pokémony zapomenout útoky včetně HM útoků, které jinak 

zapomenout nejdou. Nad nimi je kluk, který počítá IV, um… teda podle IV vypočítává… teda… no 

prostě vám řekne, jaký typ Hidden Power by měl váš Pokémon, pokud by se Hidden Power naučil. No 

a můžete pokročit k samotnému turnaji. Ten se odehrává v největší budově zde. Clay a rival vás tam 

zavedou. A Clay vás nechá zaregistrovat do Driftveil turnaje. Přijde i Cheren, takže zápasy budou 

zajímavé, takže se zaregistrujte u dámy vlevo, vyberte 3 Pokémony, kteří se zúčastní a koukejte 

vyhrát! Pokud vše půjde hladce budete bojovat v pořadí s rivalem – Cherenem  a Akuromou. I když 

tohle není úplně přesné PWT, protože Pokémoni nejsou na stejném levelu (50), protože vaši 

Pokémoni vstupují na levelech, na kterých je máte (soupeři ovšem mají Pokémony na 25 levelu), ale i 

tak za to nezískáte expy pro své Pokémony, takže je jedno, kdo vlastně bude bojovat :D. Za výhru 

dostanete směšný 1BP, ale budiž… Ale přijde Homika, takže to všechno vynahradí :D Příchod Homiky 

je předznamenání toho, že skutečný PWT se již blíží! No… vyjděte ven a uvidíte Plasmáka, no a 

samozřejmě rival se za ním hned vydá, stejně tak Cheren, Akuroma zůstane a bude přemýšlet. Vy 

zatím můžete do pravé části PWT, kde se nachází move tutor pro elementární Hyper Beamy (Frenzy 

Plant, Blast Burn, Hydro Cannon) a vedle něj move tutor pro Pledge movy. Nad nimi je pracovník, 

který vám vřele věnuje Rocky Helmet. V koši napravo od automatů najdete Zinc. A vyražte do 

přístavu. Zabočte doleva pro PP Up a poté se naloďte… Nalodili jste se na Plasmáckou základnu 

(pokud jste viděli animovaný trailer, je tohle právě ta scéna :D). Po poražení 2 vlastních soupeřů 

budete muset svést dvojitý zápas nejdříve s Cherenem proti 2 Plasmákům a poté s rivalem proti 

dalším dvěma (zázračně během pár chvil jejich Pokémoni zesílili o několik levelů…). Po jejich 

rozdrcení přijde… Zinzolin… no jo, někteří sagové zůstali věrní Ghetisovi. Zinzolin přikáže, abyste byli 

odvedeni a díky síle Shadow Triad se tak i stane. Rival opět uteče, ale Cheren chce něco zkoumat na 

Route 6, tak bychom mu měli pomoci, ale předtím… je dobré si udělat odbočku. Jděte na západní část 

PWT a uvidíte pracovníka a pod ním jeskyni, tak se do ní vydejte. 

 



Relic Passage 

Vejdete do podivné jeskyně, která zde dříve nebyla. Nejdříve jděte porazit backpackerku doleva a pak 

pokračujte doprava a horní cestou (stejně je dolní zablokována dírou pro šutr) a znovu nahoru. 

Dávejte si pozor, když uslyšíte takový šumivý zvuk, znamená to, že se někde poblíž objevil vířící prach, 

pokud na něj šlápnete, můžete získat item, případně budete bojovat s Pokémonem, ale itemy jsou 

častější a dají se v nich najít i evoluční kameny, takže určitě neváhejte a zkuste své štěstí. Na konci 

najdete Protein. Nyní se můžete vrátit dolů a směřovat doprava. Za hikerem už je cesta do další 

místnosti. Nachází se zde skrytý Max Repel, skrytá Blue Shard, pokračujte do pravé části pro skrytou 

Green Shard, Red Shard a když vyrazíte od skryté Red Shard nahoru přes balvan, dostanete se k tomu, 

proč jsme sem vlastně chodili. Ano, dostanete se do rozpadlého Relic Castle, kde se přes pár dveří a 

jeden skrytý Sun Stone dostanete do místnosti, kde jsou 3 vchody. Nejdříve se vydejte tím pravým, 

abyste se dostali k Ultra Ballu a poté se vraťte, abyste mohli do hlavní místnosti, kde… čeká Pokémon. 

Volcarona (35) String Shot – Leech Life – Fire Spin - Gust 

Ano, je to Volcarona, na kterou jsme museli v B/W čekat až do poražení ligy. 

Ve spodní části ještě můžete najít skrytou Yellow Shard a vchod, který spojuje tuhle část Relic 

Passage a část, kterou jsme navštívili v Castelia stokách, pokud půjdete směrem k balvanu, zatlačíte 

jej do díry a vydáte se nahoru, najdete úžasnou místnost, kde je Ultra Ball, Rare Candy, Rocky Helmet 

a skrytý Rock Gem. Tím jsme odbyli všechno tady a můžeme se vydat za Cherenem na… 

Route 6 

Na této route můžeme najít nový Hidden Hollow. Dokonce jsou tady 2, ale druhý je až poté, co 

získáte Surf. 

 

Po cestě můžete sebrat Elixir a další item, který je ve skutečnosti Foongus. No a hned za mostem je 

Cheren a ten vás odvede do institutu zabývající se zkoumáním Deerlingů. Cheren vám věnuje HM03 

Surf, abyste mohli prošetřovat další nepřístojnosti páchané Plasmáky. Jeden z vědců v institutu vám 

věnuje jednoho Deerlinga! A tento Deerling bude mít Hidden ability Serene Grace. Musíte ovšem mít 

volné místo v Partě. (Taková odbočka, pokud potřebujete z nějakého důvodu Water Stone, vraťte se 

domů do Aspertie (hned můžete surfovat doprava pro TM53 Energy Ball) a jděte na Route 19. Tam 

začněte surfovat a nalevo na vás čeká Water Stone! A napravo pak ještě Nest Ball a skrytý Expert Belt, 

který tam asi zapomněl Alder). Poté můžeme pokračovat.  



Teď, když máme Surf, můžeme se vrátit na začátek Route 6 a sebrat tam konečně Heart Scale, které 

na nás tak toužebně čekalo. Na druhém mostě, pokud se vydáte surfem nahoru najdete skrytou Big 

Mushroom a ještě PP Up. Vedle výzkumného střediska najdete Moon Stone. Dole v trávě se ukrývá 

TinyMushroom. Pokračujte stále dál, přes pár Foongusů najdete Ultra Ball. Jakmile vstoupíte na další 

most, něco se stane! Potkáte legendárního Pokémona Cobaliona! Pokračujte doprava do domu, kde 

vám holčička dá Shiny Stone.  Vyražte nahoru, seberte skrytý Protein a pokud budete pokračovat 

temnou trávou, potkáte Rangera, který vám po vítězství dá Pecha Berry. Nyní můžete pokračovat po 

vodě doprava a dostat se k jeskyni (je dobré mít Pokémona ovládající Flash a Strength) a dalšímu 

hidden hollow, nebo pokračovat dále. Každopádně já zde odbočku udělám, protože na protějším 

břehu můžete najít TM56 Fling. Nicméně hidden hollow je zde: 

 

Mistralton Cave 

V B/W tohle byla jeskyně, kde jste mohli získat zmíněného Cobaliona, no teď je to dá se říci pouze 

hnízdo, kde se dá chytit Axew. Každopádně zde najdete Dusk Ball, Yellow Shard a skrytý Super Repel. 

Více toho zatím dělat nejde, takže se můžete vrátit a pokračovat po Route 6 do… 

Chargstone Cave 

Potkáte tady sice Biancu, ale tentokrát nic podstatného neudělá. Principem je zde dostat se do 

dalších míst posunováním nadnášejících se kamenů. Vždy musíte nějaký přistrčit k většímu. První, 

který potkáte, vám otevře cestu k Full Healu. Pod vědcem napravo se skrývá Max Repel. V horní části 

najdete skrytou Yellow Shard. Pokračujte opět doprava pro Hyper Potion, po odstranění kamenů 

(jeden doleva, druhý dolů) se otevře cesta dál. Tam můžete najít skrytý další Hyper Potion. Dále 

musíme vyrazit dolů, protože jinam se nedá. Na mostě uslyšíte hlas… jenže čí? o.O No… uvidíme. 

Nicméně za mostem musíte poslat kámen dolů a jít směrem ke schodům. Předtím vás ještě vyzve 

trenér na Triple/Rotation battle, takže další spestření. Nalevo od něj se nachází Magnet Po jeho 

sebrání už můžete sestoupit. Po pár krocích uvidíte tlusťocha a youngestera, dostanete od nich 

Nugget a Big Nugget, takže paráda. Teď si můžete vybrat, buď rovně a tedy už pryč, nebo doleva a 

prozkoumávat. Samozřejmě bychom měli jít doleva :D Uvidíte tam schody vedoucí nahoru, tam bude 

Ranger, který vám věnuje po zápase Chesto Berry. A za ním se nachází skrytý Carbos. Teď se můžete 

vrátit k Nuggetářům a vyrazit rovně. Po cestě seberte skrytý Ultra Ball, porazte doktora, abyste se 

mohli vyléčit, seberte Iron a poražte Rangerku, která vám věnuje další Chesto Berries. A jděte nahoru. 

Tam odsuňte kámen, jděte si dolů pro Revive, odsuňte druhý kámen a budete na rozcestí, kde je i 

Bianca. Bianca zde zkoumá Tynamy… rozhodně, jakožto Eelektross, bych doporučil jako elektrický typ, 

pokud ještě nejste rozhodnuti. No… opět, protože chceme prozkoumávat, půjdeme levými schody 



dolů. Za kytaristkou odsuňte kámen a jděte si pro Escape Rope. Pokračujte dolů, zde můžete svést 

opět Rotation/Triple battle, ovšem druhý, než jste absolvovali předtím, pokračujte kolem Hikera pro 

Metal Coat a hidden Electric Gem. Vraťte ze na vyvýšenou plochu a vyražte doprava a kolem trenéra 

pro Thunderstone. Nyní se již můžeme vrátit k Biance a vydat se pravou cestou. Tady už není žádné 

bludiště, pouze porazíte trenérku a můžete vesele doprava a ven odsud a to do… 

Mistralton City 

V domě vedle střediska dostanete HP Up, pokud se prokážete dostatkem TM, což, pokud jedete 

podle návodu, byste měli mít. Až budete mít více TM, dostanete zase další. V koši najdete Iron (jak 

tohle může někdo vyhodit? :D). V Pokéstředisku je další TM Department, takže si můžete koupit 

weather TM.  TM07 Hail, TM11 Sunny Day, TM18 Rain Dance a TM37 Sandstorm, všechny za 50000. 

Jakmile budete chtít jít dál, zastaví vás Profesorka Juniper s milým dárkem v podobě Master Ballu. 

Poté přijde i Skyla a Profesorka odejde podívat se na věž. Nyní můžete buď za ní, nebo jít hned vyzvat 

Skylu. Ale předtím ještě itemy. Na runwayi je skrytý Flying Gem, dole se povaluje TM58 Sky Drop. Je 

zde také vášnivý pěstitel, který od vás koupí Mulche, které občas najdete jako skryté předměty 

v Hidden Hollows. Na jeho farmě se nachází Max Repel, tak si ho přivlastněte. Jděte na letiště, kde od 

dámy dostanete Sharp Beak, je zde maidka, která vyměňuje Sweet Heart za Heart Scale. Jelikož 

bychom se asi měli nejdříve podívat, co provádí profesorka, tak vyražte na… 

Route 7 

Máme tady hodně vysokou trávu, takže i větší četnost Pokémonů. Kromě nich tady máme Zinc. 

V domě můžete vyměnit Emolgu za Gigalithe. A vedle domu je další Hidden Hollow. 

 

Dále najdete Leaf Stone, Elixir, za věží se nachází skrytá TinyMushroom. No, ale teď proč jsme přišli… 

Celestial Tower 

Profesorka je hned na dolním patře a má pro vás další dárek! Nejužitečnější item hry, Lucky Egg. A tak 

proč jej hned nevyužít, že ano? Celestial Tower je plná trenérů i Pokémonů, tak pojďme vystoupat. 

Na prvním patře se nachází Hyper Potion a TM61 Will-O-Wisp. Druhé patro skrývá Revive a sestřičku, 

pokud jste po dlouhé cestě znaveni. Na třetím patře pak narazíte na PP Up a TM65 Shadow Claw. Na 

úplném vrcholu najdete Ghost Gem a zvon, kterým si můžete zatřást pro štěstí. Tím jste 

zkompletovali vše, co se zde dá udělat. 

 



Route 7 

Nyní se podíváme na pravou část route. Tam se nachází před domem skryté Revive. V domě vám 

starý muž zaregistruje Kami trio do Pokédexu. Pod balancujícím klaunem je TM81 X-Scissor. Po 

poražení dalších trenérů už je zbytečné dále setrvávat, pokud nechcete trénovat, jelikož cesta dále na 

Twist Mountain je sice umožněná, ale Marshall vám zabrání jít do samotné jeskyně, takže se můžete 

v klidu zase vrátit. 

Mistralton City 

Tak… už nám nezbývá nic jiného, než vyzvat Skylu. Ihned po vstupu k vám přiletí Clyde a dostanete 

Fresh Water. Tento stadion má poměrně zajímavé bludiště, takže se určitě nebudete nudit. 

My Team: Lucario (45), Volcarona (35), Espeon (40), Krookodile (40), Vaporeon (22), Eelektrik (41) 

Skyla: Swoobat (37), Swanna (39), Skarmory (37) 

Za vítězství obdržíte Jet Badge a TM62 Acrobatics. Poté vystupte na vyseknutou plochu a proletíte se 

až ven. Hned za vámi poletí i Skyla a přijde i profesorka, ta se prostě rozhodne, že poletíte taky, takže 

musíte jít do budovy letiště a připravit se na vzlet, tam si promluvte se Skylou až budete připraveni 

vyrazit. Nakonec se přidá i Bianca, takže pokud jste kluk, máte kolem sebe slušný harém. 

Lentimas Town 

Jakmile doletíte, objevíte se na další z nových lokací B2W2. Profesorka vás zaúkoluje tím, abyste šli do 

Opeluid City a promluvili si o situaci s místním Gym Leaderem, no stejně jsme tam měli namířeno a 

když to nejde přes Twist Mountain, není důvod odmítat. Ve středisku od staré dámy dostanete Spell 

Tag. V domě vedle střediska je move tutor, který akceptuje Blue Shards [2]. V domě pod tímto 

dostanete od kung-fu dívky TM57 Charge Beam. A to je všechno… pokračujte doprava. 

Reversal Mountain 

Nejdříve se pojďme trochu pobavit. Jděte po trávě dole do pravé části hory. Dorazíte k domu. 

Obejděte jej, protože sice neviditelně, ale za domem se nachází TM30 Shadow Ball. 

Strange House 

Creeeeeeeepy. I hudba dolaďuje creepynost tohoto místa, ale to je přece na tom tak zajímavé, ne? 

Princip tohoto domu je takový, že vy musíte vstoupit vždy do dveří, které jsou otevřené. A nejvíc 

creepy je, že se vždy vrátíte na stejné místo, ale to bude jinak uspořádané! Jo a o tom, že se věci 

občas hýbou ani nemluvím. Prvními schody se dostanete do druhého patra domu, zde je Spell Tag a 

item, který zatím nemůžete získat. Jakmile se dostanete ven z tohoto patra, objevíte se opět na 

prvním, ale jinak uspořádaném! Na druhou stranu, už zde potkáte i nějaké trenéry, takže tam nejste 

úplně sami. Pokud vyjdete teď nahoru… uvidíte… ducha! Bohužel ne toho z Creepy Black… Obejděte 



celou plochu, vejděte do další místnosti pro Full Heal a sejděte dolů. Teď už se můžete dostat ke 

druhému itemu, je to Dusk Stone. A vyjděte opět nahoru. Opět je to přeskládáno. Nejdříve jděte 

doprava nahoru pro Rare Candy (poté můžete také doleva, ale tam pouze čeká trenér) a je načase… 

jít do poslední místnosti. Tentokrát musíte jít prostředkem nahoru a… opět ducha uvidíte! Vejděte do 

prostřední místnosti a… čeká na vás Poké ball… vezměte ho… uvnitř bude… GHOST! No dobře… bude 

to Lunar Wing, který použijte později na své cestě. Duch dívky se s tímto smíří a vy můžete opustit 

tohle místo. 

Reversal Mountain 

Nyní si již můžeme vychutnávat krásy této hory. Jděte od cyklistů nahoru pro Full Heal a poté ke 

vstupu do jeskyně. Hned nalevo získáte Max Repel a poté, jakmile vstoupíte vchodem do další části, 

přidá se k vám Bianca, takže nebudete muset řešit healing Pokémonů. Dokonce i trenérské zápasy 

budou double, protože vás vyzvou hned 2 trenéři. Naproti vchodu seberte Hyper Potion. Jděte dolů 

přes 2 trenéry ke vchodu a opět dolů pro Smoke Ball a Escape Rope. Jděte nejdříve doprostřed 

místnosti, k lávě pro TM69 Rock Polish. Vystoupejte nahoru, poražte karate girl a jděte si doprava pro 

skrytý Elixir. Pokračujte doprava k Rangerovi, ten vám za vítězství dá Rawst Berry, odsud doprava je 

jeskyně, kam Bianca chce jít, takže tam vyrazíme. Bianca místo komentuje tak, že by to mohlo být 

místo, kde se nachází legendární Pokémon Heatran. Pokračujte doprava, jak daleko to jde a 

v prostředním šutru seberte Red Shard. Pokračujte nahoru a kolem 2 trenérů pro Revive, poté 

zamiřte doprostřed nejdříve rovně pro PP UP a pak dolů pro skryté Star Piece vedle karatisty. Pokud 

se vydáte schody vedle karatisty, najdete Flame Orb/Toxic Orb, Rangerku dávající Rawst Berry a 

skrytý Fire Gem/Water Gem. Vraťte se a vyražte nahoru. Doleva můžete jít pro skryté Calcium nahoře 

a Yellow Shard v šutru dole. Vpravo od vědce dostanete TM54 False Swipe, pokud mu ukážete 

kompletní (stačí pokémony vidět) Habitat list z Reversal Mountain. Pod ním se nachází Nugget. Poté 

můžete jít dál. Tohle už je konec, takže se s Biancou rozloučíte a vy se objevíte venku v… 

Undella Town 

Vedle bagru najdete skrytý Shiny Stone. Pokud půjdete po římse co nejvíce doleva, najdete Berry 

Juice. Velká modrá budova nás zatím nebude zajímat, i když jí brzy budeme využívat. Na pláži najdete 

skrytou Pearl  a Heart Scale. V pokéstředisku vám tlusťoch dá Prism Scale. Jakmile se budete chtít 

vydat na sever, zastaví vás rival a po dlouhé době si dáte zápas. Na pravém pobřeží najdete skrytou 

Heart Scale a na konci Draco Plate. Na cestě k route 14 najdete skrytou Pearl. Pokračujte.  

Route 14 

Za starší trenérkou najdete Big Pearl, pokračujte přes mosty a vystoupejte nahoru pro Max Potion. 

No proč jsme sem vlastně šli… nemohu vás ochudit o totálně úžasný krok Game Freaku, jak 

zablokovat cestu do White Forest/Black City. Ano, je to přesně to, co vidíte :D Wall tlusťochů 

zpívajících o tom, že tancují pro nic za nic a jednou taky pro ni za nic zmizí :D No, ale už je načase 

pokračovat v příběhu, takže se vraťte do Undella City a vyražte skrze Vestibul a pokračujte v příběhu. 

Ano, možná to bylo zbytečné, ale kdybychom se sem nepodívali, už bychom to nikdy neviděli :D 

A já si prostě myslím, že tohle se vyplatí vidět, protože tohle nikdy GF ještě nepředvedl :D 



Route 13 
Za Cut stromem je Max Repel. Dostaňte se na vyvýšenou plochu nejdříve, abyste mohli sebrat skrytý 

Zinc a Red Shard za Strength šutrem. V horní části pláže je Ultra Ball a skrytá Heart Scale. Dále 

půjdeme nahoru, nad lehátkem najdete Big Pearl. V levé části Route se nachází treasure hunter, který 

vám každý den dá nějaký předmět, který najde. Pokračujte přes 2 rybáře nahoru, seberte skrytou 

Pearl. Za druhým rybářem surfujte doprava pro TM29 Psychic! Pokud budete surfovat dál, najdete 

ostrůvek s Luxury Ballem. Vraťte se ke 2 rybářům, vystoupejte nahoru, zamiřte dolů přes trenérku 

k Star Piece a pak pokračujte nahoru. Uvidíte cut stromy, pod nimi je Hidden Hollow. 

 
Pokračujte žebříkem doleva přes Rangera dávajícího Sitrus Berry, pokračujte doleva do domu, kde 

dostanete Power Band. Vraťte se a za cut stromečky je… 

Cobalion (45) Ability: Justified Sacred Sword – Helping Hand – Retaliate – Iron Head 
Buď jej chyťte, nebo jej poražte (chycení je samozřejmě lepší), jděte souběžnou stezkou vlevo a 

seberte Blue Shard, od rangerky odeberte Sitrus Berry, dále seberte Max Ether a dokončete vše tím, 

že se dostanete do… 

Lacunosa Town 
Hned na začátku města si vás odchytí Bianca a profesorka, abyste si vyslechli legendu o tomto městě. 

Legenda o Pokémonu jedícím lidi a jiné Pokémony a proto se nikdo neodváží večer jít ven… zajímavé. 

V pravém horním městě naleznete Metronome. Za Minccinem najdete Full Heal. A potom zamiřte 

k rivalovi, budete vyzváni Zinzolinem a jedním jeho podřízeným na double battle. Tím jsme tady 

skončili, stejně to byla pouze přestupní stanice před Opeluid. 

Route 12 
Nahoře najdete Timer Ball, v trávě najdete skrytý Ultra Ball, uprostřed je skrytá Rare Candy, dále 

v trávě je PP Up a Yellow Shard, vedle dál je skrytý Max Repel a dole je Green Shard. Nad duem 

roztleskávaček je cesta k Max Potionu. Poté vyražte do vestibulu. 

Village Bridge 
Zamiřte dolů na tenisové kurty, kde se nachází Carbos, projděte pod mostem a pak doprava k týpkovi, 

co si stěžuje, u něj je skrytá Big Mushroom a Rare Candy. Surfujte doprava pro Heart Scale. 

Dosurfujte na druhou stranu, nahoře seberte Blue Shard a surfujte na ostrůvek pro Big Pearl. Vraťte 

se na pravý břeh. V prvním domě dostanete možnost si vyléčit Pokémony. Pokračujte po mostě a 

potkáte nafoukaného gentlemana, pro kterého budete jeho 1000 soupeřem a jak sám říká 1000 

výhrou, takže ho přesvědčte o opaku a projděte dál. Jděte nahoru pro PP Up v koši. Dole je Max Ether 

a Ultra Ball. 



Route 11 
Vlezte do karavanu, kde vám rangerka dá Favored Mail. Ranger dole vám věnuje Aspear Berry za 

výhru. Surfujte dolů pro Full Heal a vraťte se. Jak si tak v klidu budete pokračovat v cestě zastaví vás… 

Virizion (45) Ability: Justified Sacred Sword – Helping Hand – Retaliate – Giga Drain 

Na travnaté ploše za ním je skrytý Max Potion a konečně můžeme dorazit tam, kam jsme chtěli. 

Opelucid City 
V domě vlevo nahoře od fontány dostanete od starého pána každý den nějakou věc pro muzikály. 

V domě vedle stadionu dostanete Smoke Ball. V domě vedle střediska na druhém patře od ragbisty 

dostanete Float Stone a od dívky Ring Target, což je sice úplně na nic (pokud byste nehráli Trick na 

psychickém typu a nechagnuli si item s nějakým darkem, abyste jej mohli zasáhnout psychickým 

útokem a nebo jinak), ale aspoň jste něco dostali. Ale teď už je načase jít do gymu. Tam musíte na 

bílém drakovi stoupat na šipky tak, abyste se dostali k Draydenovi. Zůstaňte hydratovaní s Fresh 

Water a jděte na něj. 

My Team: Lucario (54), Volcarona (45), Espeon (45), Krookodile (40), Vaporeon (44), Eelektross (44)

Drayden: Druddigon (46), Flygon (46), Haxorus (48) 

Za vítězství na vás čeká Legend Badge a TM82 Dragon Tail. Drayden vám slíbí sdělit legendu, takže 

poté, co oba vystoupíte ze stadionu, tak jej následujte. Drayden bude vedle střediska před svým 

domem. Jakmile si vyslechnete legendu, uslyšíte zvuk a venku… Team Plasma začne mrazit Opelucid 

City kvůli DNA Splicerům. Vy dostanete na starost porazit Plasmáky. Jeden je vedle střediska, další je 

nad střediskem, dostanete se k ní tak, že od prvního Plasmáka budete jet po ledu nahoru a pak 

doleva. Pokračujte doleva k gymu a od něj na jih, tam je třetí Plasmák. Poté se vraťte k Draydenovi a 

ten vám řekne, abyste se podívali k Gymce a tam čeká Zinzolin. Po jeho poražení Drayden udělá 

chybu, protože Splicery vytáhne. Chyba je to v tom, že Shadow Triad je ukradne, takže je musíte 

vyhledat a porazit. Ovšem jediný, koho najdete je jeden Shadow u vchodu do města po jeho poražení 

a útěku vám zavolá Cheren a rival, Cheren ihned přijde a nabídne vám, abyste pomohli. Vyzdravte se 

tedy a vyražte zpět do Undelly, nebo si ještě trochu zatrénujte na… 

Route 9 
Vyražte doleva z města a ocitnete se na zamrzlé Route 9. Je tady Quick Ball a HP Up. Na dolní 

travnaté ploše je Elixir a skrytý Dark Gem. A vlevo Nugget. Bývalá Challenger’s Cave je zasypaná, 

takže akorát si můžete vzít Iron ležící před ní. Poté se můžete dírou v plotě sklouznout do obchodu, 

tam vás lady požádá o koupení Hyper Potionu, dá vám na něj peníze a jakmile jej koupíte dá vám 

Energy Root. V místnosti, kam vedou dveře najdete Poké Doll a pokud tam donesete Rotoma, může 

změnit formu, na druhém patře můžete koupit za 90000 TM15 Hyper Beam a TM68 Giga Impact. A 

na horním patře budete moci koupit vitamíny. A teď už se skutečně můžete vrátit do Undella Town a 

využít Marine Tube, na druhém konci bude dáma s deštníkem, která vám dá TM42 Facade, vyjděte 

ven, abyste se dostali do… 



Humilau City 

Rival vám řekne, abyste se soustředili na zápas s Gym Leaderem, tak ho poslechneme. Ovšem Gym 

Leader není na stadionu. Musíte jít k prvnímu domu města a Marlon na vás vyskočí. V tom domě je 

move tutor akceptující Yellow Shards [2].  Ve městě ještě najdete Heart Scale a další skrytou Heart 

Scale. Za stadionem se skrývá Shell Bell, musíte použít Surf, abyste se za stadion dokázali dostat. 

V domě vlevo dole najdete v koši Full Restore, vpravo nahoře se ještě nachází Protein a v domě si 

můžete chvíli pochodit s Mienfooem a zavzpomínat na tento feature z Heart Gold a Soul Silver až 

zjistíte u Mienfooa, že už je spokojen, bude jeho majitelka tak vděčná, že vám věnuje Pearl. Poté už 

můžete vyrazit vyzvat Gym Leadera. Tohle puzzle se skládá z toho, že musíte posouvat lekníny tak, 

abyste se dostali dál. Obdržte Fresh Water a jděte si hrát. 

My Team: Lucario (55), Volcarona (45), Espeon (46), Krookodile (45), Vaporeon (45), Eelektross (49) 

Marlon: Carracosta (49), Wailord (49), Jellicent (51) 

Po jeho poražení na vás čeká Wave Badge a TM55 Scald. Potom Marlon prostě skočí za sebe a 

odplave… eh? o.O No nic, on se potom zase neuvěřitelně objeví venku, ale tohle neřešme, podle 

rivalovi rady se podíváme na Route 22. Jděte na pravou část města a pokračujte na východ. 

Route 22 

Jakmile vyjdete na skálu, můžete sebrat skrytý Carbos, v temné trávě v horní části je PP Up. Poté je 

zde výstupek a na něm není nikdo jiný, než třetí z mušketýrů! 

Terrakion (45) Ability: Justified Sacred Sword – Helping Hand – Retaliate – Rock Slide 

Jenže jak se k němu budete blížit, zastaví vás Akuroma no a zeptá se na vaše zamýšlené kroky a dá 

vám Colress MCHN, to jednou pak využijete a nastíní to tím, co řekne, když si na něco vzpomene… 

vypadá to, že Route 21 bude brzo naše další lokace. Ale teď ještě je nutné vyřešit Route 22, takže 

bojujte s Terrakionem a poté seskočte dolů pro Rare Candy a přes můstky se dostaňte ke skrytému 

Green Shard. Pak se dostaňte k Breederovi, posuňte kámen do díry a surfujte si pro Calcium. Pod 

Terrakionem je Poison Barb, na velké travnaté ploše je Red Shard, na výstupku nad Terrakionem je 

Max Potion. pokud vejdete do jeskyně i zde se dozvíte o Route 21, takže musíme tam! Vraťte se do 

Humilau a vyjdejte se na jih po vodě. 

Route 21 
Vedle prvního mužského swimmera surfujte doprava pro Big Pearl, vydjete se poté doprava a přes 

dalšího plavce se dostanete k pláži, na kterou můžete přistát, poražte doktora, aby vás healoval a 

vejděte do jeskyně. 



Seaside Cave 

Pod karate girl je Full Restore. Přeskočte vyvýšeninu k rangerce, která vám dá Persim Berry. Blízko ní 

je skrytá Blue Shard, přes jednu vyvýšeninu dolů je Dive Ball a přes další je ranger opět dávající 

Persim Berry. Pokud půjdete dolů, najdete karatistu s Roggenrolami, který blokuje východ. Vzhledem 

ke Sturdy je to dost otravný zápas, ale nic těžkého. Východ vede do Undella Bay, ale to nás nemusí 

teď zajímat, pokračujte nahoru a jděte po mostě. Vrátíte se na začátek. Nyní od rangerky pokračujte 

skokem doprava a přes žebřík dolů. A začněte surfovat, na ostrůvku je Heart Scale a dosurfujte dál. 

Poté se ještě podíváme dolů. Seberte Max Repel dole a poposouvejte pár balvanů, abyste se 

probojovali k Rare Candy. Pokračujte nahoru a schody ještě nahoru, abyste se dostali k TM06 Toxic! 

Seskočte dolů a opakujte proceduru až k tomu, kdy jste měli jít dolů po schodech, ale teď už vyrazíme 

nahoru. Východ je blokován nějakým divným šutrem o.O Ale díky tomu, že postupujete podle návodu, 

máte Colress MCHN a díky tomu zjistíte, že je to ve skutečnosti divoký Crustle na levelu 42. Poté se 

Colress MCHN rozbije… SO USEFUL! No co, cíl to splnilo, seberte ještě Calcium z kamene a jděte ven.  

Team Plasma Ship (Plasma Frigate) 

Venku uvidíte velkou loď, která je Plasmáků. Přijde i rival a Marlon vám otevře cestu a pak zdrhne o.O 

No co už… naloďte se. Po poražení uvítací komise jděte na záď lodi pro TM67 Retaliate. A pak na 

předek, abyste si mohli s rivalem dát double battle. Bude to v místnosti s bariérou, je zde sice přístroj, 

který vám umožní zadat heslo, ale potřebujete kartu, takže jdeme hledat. Na předku lodi najdete 

ještě Revive. Nyní můžete do podpalubí. Tam jsou 2 Plasmáci na battle, jeden špión a jeden, kdo 

nemá Pokémona a řekne vám, že potřebujete Plasma Card, no to jsme věděli, takže začněte 

procházet místnosti. Jděte do levé horní místnosti, tam vám Plasmák dá první hint. Pokud to bude 

nějaké číslo bude váš kód xx0x, kde x je právě to číslo. Nejsem si jistý, jestli americká verze tohle 

přenechala, ale Japonská verze také měla heslo Reshiramu a Zekuromu v katakaně, pokud byste 

nedostali jako hint číslo, je možné, že heslo bude Reshiram, nebo Zekrom. Pravá střední místnost je 

na healing, můžete se vyspat a vyléčit své Pokémony. Pravá dolní místnost opět obsahuje další hint 

na kód, ale ten už v podstatě nepotřebujete. No kód máte, takže je načase získat kartu. Jděte do levé 

střední místnosti, až teď je vyhlášen poplach… well… co už. Plasmačka vám registruje do Pokédexu 

Reshirama a Zekroma. Uprostřed získáte zde Electirizer (W2), nebo Magmarizer (B2). Uprostřed je 

také to, proč jsme sem přišli, musíte porazit Plasmačku a ta vám dá Plasma Card. Tím jsme tady 

skončili, a jelikož stráž u zádi stále chrápe vyražme zadat heslo a odblokovat bariéru. Takže můžeme 

pokračovat a teleportovat se do Zinzolinovy místnosti, ten vás chce eliminovat, no bohužel se objeví 

rival, takže expy zase nebudou plné, ale co už, aspoň uvidíte Kyurema, to za to stojí. No bohužel po 

rozdrcení vás opět odrovnají Shadow Triad a vy se objevíte zpět na Route 21, ovšem vypadá to, že 

Plasmáci letí do Giant Chasm, takže zpět na Route 22 a jdeme do jeskyně! 

Giant Chasm 

Díky pomoci bývalého Plasmáka odejdou jeho 2 „kolegové“ a vy máte konečně volnou cestu. Nejdříve 

posuňte balvan do díry a surfujte nahoru, protože tam čeká sladká odměna, TM13 Ice Beam! 

Pokračujte dolů, žebřík zatím nechte ladem a pokračujte k východu, tam najdete Yellow Shard a na 

mostě skrytý Moon Stone a na dolní straně Max Potion. Pokud budete pokračovat dolů, dostanete se 

na Route 13, takže si tam můžete nasunout balvan, sebrat dole Hyper Potion a z kamene Heart Scale. 



A nalézt druhý Hidden Hollow Route 13.                                             

 

Vraťte se do jeskyně a pro skrytou Star PIece v kameni. Za balvanem je Max Repel. Pokračujte horně, 

do východu to nejde, ten brání plasmáci, ale tam stejně nechceme, pokračujte dále nahoru. Ve 

výklenku je skrytý Ultra Ball, za balvanem další Star Piece, za dalším balvanem skrytý Ice Gem, 

pokračujte doprava, přeskočte a jděte opět dolů a tentokrát už využijte žebřík dolů. Vejděte ven a 

uvidíte… SPOUSTU Plasmáků. No, díky rivalově neEPICkém proslovu opět budete bojovat (naštěstí 

bez něj, takže TAKE ALL THE EXPS!), rozdrťte tlučhubu, Rood vám dá několik Max Revive a rival zjistí, 

že ukradený Purrloin bude v pozesi Shadow Triad, takže ihned vyletí jako střela. Seberte Razor Claw 

vlevo dole. O trochu víc nahoru je Moon Stone. A jdeme se klouzat. Po chvíli klouzání se dostanete 

opět do lodi. 

Plasma Frigate 

Konečně chrápající stráž už nestráží vstup do místnosti na zádi, takže můžete vstoupit. Na začátku vás 

přepadnou 2 Plasmáci, takže je rozdrťte a teleportujte se dál. V této místnosti se opět setkáte 

s bývalým Plasmákem a ten vám vysvětlí, že se zde musíte pohybovat po trubkách a postupně 

vyřazovat bariéru tím, že budete stoupat na switche, které jsou celkem 4. Pokud půjdete pravým, 

stoupnete na switch, tak můžete doleva pro Zinc. Od Zincu pokračujte dolů a pak doprava, získáte po 

poražení Plasmačky Max Revive a Max Elixir. Nalevo kromě další Plasmačky bude i doktor, takže 

budete moct healovat své partnery. Nyní můžete sejít a setkat se poprvé s teleporty, které budete 

teď hojně využívat, abyste se dostali ke switchům. Jděte prostředním teleportem k místnosti s prvním 

switchem. Pak pokračujte horním pro Power Belt. Další teleport nahoře vede ke druhému switchi. 

Vraťte se teleportem a vystoupejte nahoru. Zmáčkněte nejbližší switch a pokračujte zpět. Poté jděte 

dolů, ale tentokrát pravými schody. Teleportujte se druhým teleportem ke třetímu switchi, vraťte se 

a teleportujte se dolním teleportem a dalším teleportem vedle Plasmáka se dostanete ke switchi 

poslednímu. Vraťte se a vystupte nahoru, zmáčkněte tlačítko a můžete se dostat zpět. Nyní už ta 

otravná bariéra není, takže se můžeme dostat ke Kyuremovi! Zinzolin vás konečně vyzve osobně. Po 

jeho totálním zesměšnění jděte pravým warpem, protože zatím nemůžeme Kyurema osvobdit. Warp 

vás zavede do kontrolní místnosti a tam na vás bude čekat Akuroma. Ukažte mu, že dokážete 

z Pokémonů vytáhnout jejich skutečnou sílu! Jeho team je poměrně otravný, jelikož má hodně Sturdy 

Pokémonů, ale problém to nebude (hlavně, když máte Lucaria). Po jeho poražení zjistíte, že 

Akuromovi je absolutně jedno, jestli vyhraje Team Plasma nebo vy a otevře vám cestu k levému 

warpu. Strážce zdrhne, takže jdeme na to. Teleportujete se do Ghetisovy místnosti. Ghetis bude 

lamentovat o tom, jakou čest Akuromovi prokázal, když z něj udělal bosse, i když boss je samozřejmě 

stále Ghetis, že ano…? Pak vám řekne, jakou máte čest, že jej můžete poslouchat o.O O bože… Už 

jenom pro tohle je nutné tohoto šílence zastavit. Jenomže ještě ne. Ghetis uteče a nechá vás 



napospas jednomu Shadow Triadovi. Nakonec to dopadne tak, že to je ten, který před 5 lety ukradl 

rivalově sestřičce Purrloina, ovšem teď už je vyvinut do Lieparda! No, konečně budete mít možnost 

rozdrtit všechny Shadow Triad, takže to udělejte. Shadow Traid poté zmizí, ovšem Liepard zůstane 

s rivalem, ten je ovšem emočně zlomený, takže jediný, kdo můžete zachránit svět jste vy (a malá 

pomoc :D), takže vyražte opět ven a jděte se znovu klouzat. Dokloužete až do místa, odkud lze jít 

pouze nahoru až k jeskyni. Projděte ji až ke druhému vchodu a vše bude zmrzlé a na konci této 

místnosti bude… Ghetis a Kyurem. Ghetis se bude chtít o vás postarat (čtěte zabít) tím, že využije 

Kyuremův Frozen World útok, ale zachrání vás… N! S legendárním drakem, kterého chytil v předchozí 

verzi. Jenomže tohle Ghetis plánoval! Po použití DNA Spliceru Kyurem přemění Reshirama/Zekroma 

na Light/Dark Stone a následně jej pohltí pomocí Absofusion (WTF IS THIS SHIT? O.O) a stane se z něj 

White/Black Kyurem! Bohužel chytit jej nelze, takže stačí jej porazit (vzhledem k tomu, že je poměrně 

slabý v obraně, jeden Aura Sphere od Lucaria = konec). Po poražení se Reshiram/Zekrom a Kyurem 

opět oddělí a naštvaný Ghetis vás bude chtít zničit! 

Ghetis: Cofagrigus (50), Seismitoad (50), Drapion (50), Eelektross (50), Toxicroak (50) a 

jeho obligátní underleveled Hydreigon (52). 

My Team: Lucario (65), Volcarona (50), Espeon (50), Krookodile (50), Vaporeon (50), Eelektross (51) 

Skoro jsme byli s Ghetisem na stejno, ale Lucario je Lucario… 

Po jeho rozdrcení absolutně ztratí kontrolu nad sebou, ale Shadow Triad jej odvede, takže opět 

nebude chycen… poté si vyslechnete co N má na srdci. Po jeho odchodu přijde zase rival a tím 

všechno skončí… aspoň pro tuhle hru. Ale Ghetis se někdy může vrátit. No… je načase udělat poslední 

krok, abyste potvrdili, že jste v Unově nejlepší právě vy. A to je… porazit ligu! 

Jakmile vylezete z jeskyně, můžete ještě pobrat zbývající itemy, které se zde povalují. Je zde PP Up, 

v pravé dolní části Star Piece. blízko Rooda je TM03 Psyshock. Rood vám sdělí, že Akuroma 

„ukradl“ loď a slíbil rozpustit Plasmáky. Vlevo nahoře je Carbos a mezi stromy Sun Stone. Dostat se 

k nim je trochu ošidné, protože je nutné najít tohle volné místo, abyste se dostali do levé části: 

  

Od místa na obrázku pokračujte doleva a přeskočte a poté už máte cestu k těm dvěma itemům 

volnou. A poté už můžete jít odsud pryč. Jděte doleva a k východu, který dříve byl bráněn dvěma 

Plasmáky. Nyní už tady nikdo není a vy můžete vyrazit na cestu vedoucí k poslední věci, kterou musíte 

ve storylině absolvovat a to je liga. 

 



Route 23 

V domě hned na začátku dostanete možnost vyléčit si své Pokémony. Za Cut stromečkem je dole je 

Heart Scale. Jděte po souši přes 3 trenéry a při možnosti vyjít po žebříku nahoru surfujte doprava do 

domečku pro TM35 Flamethrower! Nyní už můžete po žebříku, pokračujte po mostě doprava pro 

Rare Candy v kytičce a jděte doleva. Jděte po mostě doleva, pak doprava kolem karatisty pro Star 

Piece v kamenu a Iron. Jděte po mostě doleva a za Cut stromem je další Star Piece. Vraťte se ke 

karatistovi a jděte dolů, kolem Rangera dávajícího Sitrus Berry, pro TM05 Roar. Takže se můžete 

vrátit na začátek rozcestí a jít doleva. Další rangerka dává Sitrus Berry a poté už se můžete jít odbavit, 

ale ještě bychom se mohli podívat dále doleva. Přesekněte stromeček, pokračujte doleva a pak 

směrem dolů pro Full Heal, posuňte balvan do díry a jděte k dalšímu stromu. Ten přesekněte a jděte 

doprava pro skrytý Ultra Ball a rovně doleva pro Repeat Ball. Pokračujte dolů a ihned doleva, u 

karatisty nejdříve zamiřte nahoru a doleva pro PP Up. Poté se vraťte na začátek této části a doleva 

jděte dolní cestou. Přesekněte stromeček, poražte Hikera a jděte doleva, jelikož jste porazili karatistu, 

máte cestu volnou. Nejdříve se vydejte cestou vytyčenou stromem, abyste se dostali ke Calcium, pak 

přeskočte k vodě a surfujte. Vyloďte se na druhém břehu a jděte napravo pro skrytou Yellow Shard a 

Green Shard. Trochu si pohrejte s kameny a dostaňte se nahoru žebříkem. Poražte karatistku a 

seberte Max Potion skrytý za stromem. A ještě trochu dál je skrytý PP Up. No a na konci cesty na vás 

čeká TM12 Taunt. No a nyní jsme plně vybaveni na poslední zkoušku před ligou. 

Victory Road 

První, koho uvidíte, bude N, který vám předá HM07 Waterfall. Badge checking byl hodně předělán a 

je rozhodně velmi zajímavý nyní. Jakmile projdete touto procedurou, otevře se velká brána a vy 

můžete jít. Před samotnou jeskyní ještě poberte skrytý Dusk Stone, Star Piece, PP Up a uprostřed 

skrytý Iron. Vedle vstupu je Pokéstředisko s martem, takže se nazásobte a vyražte dovnitř. 

Victory Road jsou v podstatě trosky N-ova paláce, takže to nemá úplně jeskyně look. Na druhou 

stranu, není to nijak komplikované puzzle, protože většina cest jsou jednosměrky, takže i budete 

vědět, kam se vydat, trenérů je zde také poskrovnu. No, jakmile budete moci, vyjděte opět ven. 

Objevíte se v lese, tam se nachází Ultra Ball a vlevo dole Full Restore. Vyjděte ven, poražte veteránku 

a před vstupem dál na vás čeká doktor a Max Repel. Když teď vejdete vchodem, tak už to bude 

vypadat jako jeskyně. První kámen, který potkáte, skrývá Full Restore. Poté vyražte prostřední cestou 

dolů a ven. Nějak se začnou nakupovat reference na trenéra zpřed dvou let… přece jenom si jej/ji 

někdo pamatuje kromě N a Ghetise. Naproti backpackerce je Escape Rope. Pokud budete chtít, 

sjeďte po vodopádu a dosurfujte do vchodu zpět do počáteční části Victory Road, ale dostanete se do 

vodní části, takže můžete surfovat dolů a přes double battle s dvěma veterány se dostanete k TM93 

Wild Charge! Pokud vám to za to stojí, vraťte se zpět k vodopádu a do jeskyně. Vyražte doprava pro 

skryté Max Revive a venku Max Repel a Ultra Ball dole. Přes vodu se nahoře můžete dostat k Full 

Restore. Buď si skočte ještě zabojovat s 2ma trenéry v první části Victory Road, nebo se vraťte a na 

rozcestí konečně vyražte doprostřed. Posuňte balvan, vejděte vchodem na další patro jeskyně, tam 

seberte skrytou Red Shard a nad ní dole je PP Max. Za vodní plochou je skrytý Max Elixir vpravo a na 

dolní části vodní plochy Rare Candy. Pokračujte nahoru a ven. Tady naleznete Dragon Fang a další 

vchod. Tam sejděte dolů pro Dragon Scale. Když byste pokračovali doleva, vyjdete ven a dostanete se 

ke vchodu, který chrání Zoroark. Později sem budete moci, ale nyní ne. Vraťte se ven a po žebřících 



jděte nahoru až k něčemu, co vypadá jako vstup do ligy, nejdříve ovšem ještě běžte doprava a přes 

trenérku dolů. Mezi kameny je skrytý Normal Gem a u karatisty Max Elixir. Pak můžete sejít úplně 

dolů a opět vejít do další jeskyně, je tam ranger dávájící Cheri Berry. Běžte doleva, poražte Rangerku 

a dostaňte od ní Rawst Berry. Vyjděte ven, jděte nahoru pro Max Revive a mezi kameny pro skrytou 

Rare Candy. No a teď už konečně můžete porazit poslední trenéry, vejít do poslední jeskyně, porazit 

rivala, který vám za veškerou pomoc dá TM24 Thunderbolt, a triumfálně vstoupit do… 

Pokémon League 
Vylečte se, případně nakupte předměty, ale hlavně… připravte se na nejtěžší boje! Jakmile vejdete, 

zavřou se za vámi dveře a už je to porazit, nebo být poražen. 

Můj team: 

 

Lucario (80) @Metronome 

~ Shadow Claw 

~ Swords Dance 

~ Aura Sphere 

~ Ice Punch 

Jako v BW máte výběr, koho dřív, já začnu zleva doprava. 

Shauntal: Cofagrigus (56), Chandelure (58), Golurk (56), Drifblim (56) 

Grimsley: Liepard (56), Krookodile (56), Scrafty (56), Bisharp (58) 

Caitlin: Musharna (56), Reuniclus (56), Gothitelle (58), Sigilyph (56) 

Marshall: Throh (56), Mienshaoo (56), Conkeldurr (58), Sawk (56) 



A tím jsme porazili Elite Four, ale… čeká na nás šampion…ka :D Vraťte se doprostřed a klikněte na 

sochu, přenese vás do Champion’s Room. Vystoupejte po schodech slávy a… připravte se na poslední 

battle v EPICkém stylu! A soupeřem je… ano Iriska! Jako obvykle šampion regionu vám byl 

nápomocen během hry, takže se to dalo trochu čekat, ale nyní to není Iris v obyčejných hadrech, ale 

vypadá jako skutečná královna, takže se kochejte její roztomilostí a poražte ji! 

  

Iris: Hydreigon (57), Drudiggon (57), Aggron (57), Haxorus (59), Lapras (57), Archeops (57) 

Vyhráli jste? Gratuluji! (Teď to zkuste s jedním Pokémonem, jako já xD) Budete uvedeni do Síně Slávy, 

odemkne se vám Easy Mode (White 2), nebo Challenge Mode (Black 2) a budete si moct užít nejlepší 

Credits vůbec! 

THE END 
...? A opět samozřejmě ne :D 

Aspertia City 

Po ukončení credits se objevíte doma a přijde Cerdic Juniper, otec profesorky Juniper a upgraduje 

vám Pokédex. A od matky dostanete Max Revive. Venku potkáte rivala a jeho sestřičku, která vám 

poděkuje za nalezení jejího Pokémona a také vás informuje, že se jí ve snu zjevil Zoroark a volal vaše 

jméno… vypadá to, že je to Zoroark z Victory Road, kde jsme jej už jednou potkali, tak se tam 

můžeme podívat. V domě napravo nahoře od Pokéstřediska dostanete na druhém patře Ultra Ball, 

pokud jste si ho nevyzvedli dříve. A leťte k Victory Road. 

Victory Road – N’s  Castle 

Vleťte do Pokéstřediska v lize a sejděte dolů prostřední cestou. Hned uvidíte Zoroarka, který uteče do 

jeskyně. Následujte jej, v jeskyni pokračujte doleva, vyjděte ven a Zoroarka uvidíte znovu. Nyní už je 

ten druhý vchod volný, takže vejděte a následujte Zoroarka do trosek N-ova paláce. Jakmile tam 

Zoroark vleze, objeví se N, takže N je Zoroark?! Ano, i takové teorie jsou… samozřejmě je to blbost, 

ale proč ne, že ano? :D Tady se splní sen mnoha fan girls, protože povedete N hlouběji do paláce. 

Vejděte do první místnosti, je to N-ova hračkárna. Vzpomínky jsou pro něj příliš bolestivé, takže vyjde 

zase ven a vy po sebrání Luxury Ballu jej následujte. Dole najdete Protein a TM50 Overheat. Do 

dalších místností se nedostaneme, takže pojďte na další patro. Tam je naše destinace, N chce, abyste 

šli sami. Je to trůnní sál. Ten samý, ve kterém před 2 lety Touya/Touko bojoval/a s N v posledním 

souboji pravdy a ideálů. Je to vskutku ideální místo na to, abyste zde svedli zápas s legendárním 

drakem, který N uznal. N chce vyzkoušet hloubku vaší pravdy/vašich ideálů, proto vás vyzve na 

souboj, až budete připraveni. 



N (White 2) (Black 2) level 70 

Poražen, N se rozhodne, že by legendární drak měl pomoci právě vám, proto se drak promění 

v Light/Dark Stone a N vám jej dá. Na to, aby byl drak probuzen, musíte dorazit do DragonSpiral 

Tower, jenomže ta je v Icirrus, takže je načase provést cestu za nalezením pravdy/ideálů, stejně jako 

N, který chce najít Touyu/Touko, což se ovšem nepodaří, protože tohle setkání nebylo scriptováno. 

Road to find the Truth/Ideals 

Leťte do Opelucid City, odtud konečně můžete doprava. A přejít přes… Tubeline Bridge, kde od 

běhající karatistky dostanete TM43 Flame Charge. Ve vestibulu od vědce dívajícího se na model 

mostu dostanete EnergyPowder. 

Route 8 

Od dívky s deštníkem dostanete vždy, podle času nějaký rock prodlužující trvání weather moves (Icy 

Rock, Damp Rock, Heat Rock, Smooth Rock), dále se zde nachází Big Pearl, skrytý Max Repel, Nest Ball 

a v dolní části skrytou Rare Candy. U Youngestera nad Rare Candy je TM36 Sludge Bomb. A na jihu 

route už je naše destinace. Ale ještě se vydejte v pravé části Route do lokace, která je přístupná přes 

vchod. 

Moor of Icirrus 

Je tady skrytá TinyMushroom a také dědeček. Tento dědeček je součást eventu. Pokud sem přivedete 

eventového Keldea společně se všemi třemi chycenými mušketýry, naučí se zde Keldeo Sacred Sword. 

Za balvanem je Rangerka, která vám dá Lum Berry, takže konečně něco užitečného. Dole je TM84 

Poison Jab. Vlevo nahoře je Big Mushroom, za rybářem je Green Shard, vpravo nahoře Heart Scale a 

blízko dalšího rybáře v květině Dawn Stone, u kterého je blízko zase Rare Candy a naproti ní dole Full 

Heal a Lum Berry dávající Ranger. Po sebrání všeho se už bezstarostně můžeme vydat do… 

Icirrus City 

Tohle město prodělává velké změny mezi jaro-léto-podzim a zimou, kdy je všude sníh a dostanete se 

na víc míst. V pokéstředisku od karatistky dostanete Black Belt a je zde i sběratel vzácných věcí [1] 

typu Nuggety, perly, Star Piece a podobně, takže můžete slušně vydělat. Napravo od pokéstřediska 

směrem k předmětu vás zastaví Shadow Triad, kteří se chtějí pomstít za Ghetise. Můžete bojovat se 

všemi třemi, nebo jen porazit jednoho nebo dva, je to na vás. Jakmile se změní období, budou s vámi 

bojovat znovu. Ale teď už pro to, co „chránili“ a to je PP Up. V domě vedle dámy s deštníkem si 

můžete denně dát kvíz, ale za výhru dostanete jenom Antidote a za prohru Parlyz Heal, takže nic o, co 

tak úplně stát. Ale my jsme sem přišli z jediného důvodu, takže vyražte na sever… 

 



Dragonspiral Tower 

Před věží stojí Cedric Juniper a vzpomíná na staré časy před dvěma lety. A jelikož mluví příliš vážně, 

tak na odlehčení vám dá Old Gateau. Poté již můžete vstoupit. Na dolním patře není nic zajímavého, 

takže ho jen projděte na první patro. Zde najdete Elixir a Red Shard v kameni. Na sloupci vyčnívá 

Ultra Ball a to je vše. Pokračujte na druhé patro. Tady si užijete skákání podobně jako např. v Tin 

Tower v G/S/C/HG/SS, skočte dolů, prostředním skokem 3x doleva pro Shiny stone, 2x nahoru a 1x 

doprava pro Protein, 2x dolů a 1x doprava na začátek. Nyní opět dolů a dolní cestou 3x doprava. Poté 

1x nahoru a na další patro. Tohle patro pouze slouží pro to, abyste obdrželi Lustrous, Griseous a 

Adamant Orby. Pokračujte na rotační patro. Tady jděte doprava, pak doleva a nahoru pro TM02 

Dragon Claw. Od něj skočte doprava a 2x dolů pro PP Max. Pak se dejte nahoru na nejmenší dřevěný 

kroužek a skočte doprava, sejděte dolů, doleva, znovu dolů a doprava pro Max Revive, poté trochu 

doleva a hned dolů ke schodům nahoru. Na tomto patře je Comet Shard a schody na vrchol… 

Na vrcholu… váš Light/Dark Stone začne vibrovat a z něj se zjeví váš legendární drak. Vpravo od jeho 

zjevené formy je skrytý Comet Shard, ale my už se jistě těšíme na souboj s vlastní první větší 

legendou ve hře. Takže uložte si hru a hodně štěstí. 

(70 White 2) / (70 Black 2) 

Po chycení přijde N, který vám sdělí, že Reshiram/Zekrom vás uznal jako hrdinu, ale hlavně přijde říci, 

že Kyurem se navrátil do Giant Chasm, takže to bude naše další destinace. 

Giant Chasm 

Tady už jsme byli, nemá cenu se zde nijak zdržovat, takže projeďte až k jeskyni, kde sídlí Kyurem a… 

chyťte jej! 

Kyurem (70) Ability: Pressure Dragon Pulse – Glaciate – Imprision – Scary Face 

Po jeho chycení přijdou Bianca a Cheren, aby vám pogratulovali a z Kyurema vypadne item! Ano, je to 

DNA Splicer, který můžete použít na to, co Ghetis, můžete fusnout Kyurema a Reshirama/Zekroma a 

vytvořit… vlastního White/Black Kyurema! Cheren a Bianca zmíní, abyste se ukázali Profesorce 

Juniper, tak to bychom mohli, ale nejdřív směrem do White Forest/Black City!  

 

 



White Forest/Black City 

Takže leťte do Undella Town, bude tam čekat rival, který vůůůůůbec nečeká na Shironu (Cynthii) a 

vymotá se ze svého tsundere postojí výmluvou na Abyssal Ruins a dá vám HM06 Dive, tam se také 

můžeme potom podívat, ale vše popořadě. Navíc vás samozřejmě rival vyzve, takže jej poražte a… 

potkáte Zinzolina o.O Ten vám dá dekryptovací materiál pro text v Abyssal Ruins, takže další motivace 

tam poté vyrazit, ale my už všichni chceme do WF/BC, ne? Takže jděte na Route 14.  

Route 14 

Jelikož už jsme tam byli, tak bychom ji mohli jen tak proletět, ale máme Waterfall, takže proč to 

nevyužít? Z prvního mostu surfujte doleva a po vodopádu nahoru pro Heart Scale. Znovu jděte přes 

vodopád nahoru pro skrytý Nugget, surfujte dolů a hned doleva a kolem karatisty pro další Nugget. 

Od něj pokračujte doleva a po vodopádu dolů. Doprava nejdříve jděte pro Protein. A pak doleva do… 

Abundant Shrine  

Nejdříve jděte doleva kolem domu, na konci je skryté Calcium. U pole vpravo se nachází skrytý 

TinyMushroom. Nahoře je pak Shiny Stone, pokračujte doleva přes sestry nahoru pro Max Revive, 

kolem Youngestera pro TM92 Trick Room. Vlevo od Youngestera je skrytá Big Mushroom. A to už jste 

na konci u samotné svatyně. Doprava přes vodu seberte Heal Ball a na posledním poli je skrytý PP 

Max a Rare Candy. Nyní se můžeme vrátit na Route 14 a jít vestibulem dovnitř. 

White Forest/Black City 

Místo, které závisí na verzi… občas tady získáte nějaké vzácné itemy a hlavně… je tady nová lokace. 

White Tree Hollow/Black Skyscraper. Je to v podstatě něco jako Battle Tower, kde bojujete s mnoha 

trenéry bez možnosti použití itemů kromě těch, které drží vaši Pokémoni, když tam vstupují. Za 

zápasy získáváte expy, takže je to dobré i na trénink. Ovšem problém je healing. Jelikož nemůžete 

používat předměty, jediný způsob jak se nechat healovat je 1x od sestřičky na každé area. Každou 

areu clearnete tak, že porazíte „bosse“ té area. Jakmile se dostanete na poslední area, svedete 

souboj s hlavním bossem, Alderovým vnukem. 

Banjiro (Benga) 

White 2 Team: Latias (80), Dragonite (80), Volcarona (80) 

Black 2 Team: Latios (80), Garchomp (80), Volcarona (80) 

Teď už skoro máme projité celou severní Unovu, tak se vydejte doleva ať ji máme komplet. 

 



Route 15 

Na této route, když se vydáte severní cestou, najdete Pokétransfer lab tam je velmi… zábavný 

profesor, ale jde o to, že si sem můžete přenést Pokémony ze starších verzí. Dolní cesta zase skrývá 

mnohé předměty. Pokud si odsunete balvan, dostanete se k nejužitečnějšímu TM vůbec a to TM26 

Earthquake. Za dalším balvanem je louka se skrytým Ultra Ballem. Naproti backpackerovi je skrytý HP 

Up. A v neposlední řadě v úzké cestě mezi horami je Max Potion. Je zde také dům, kde můžete 

vyměnit Ditta za Rotoma. Pokud chcete, dost se jich válí v Giant Chasm. Tímto jsme vyčerpali vše a 

můžeme se jít kochat výhledem z… 

Marvelous Bridge 

Pokud postupujete podle návodu, nebude to jen výhled, který nás tady bude zajímat. A to uvidíte 

velmi brzy, jak budete postupovat po mostě dál. První… dívka, která byla na mostě zmizí! A potom… 

začne reagovat Lunar Wing! A… tušíte správně, přiletí Cresselia! 

Cresselia (68) Ability: Levitate Psycho Cut – Moonlight – Future Sight - Slash 

Ale tohle není všechno! Na konci je… PRODAVAČ MAGIKARPŮ! Ano! Je to tak! Můžete si koupit 

Magikarpa za pouhých 500 yenů! No, kdo by to nebral? :D 

Ještě se můžete zastavit na Route 16 a posunout kámen, abyste si uvolnili cestu ke skryt ou 

TinyMushroom a případně ještě do Lostorn Forest a vodopádem nahoru pro Rare Candy a Grass Gem. 

Nyní jsme prošli celou severní část Unovy, takže je načase se podívat také na východ a do začátků 

našeho putování v Black/White, takže leťte do Castelie a vyražte doleva. 

Přes vestibul se dostanete na SkyArrow Bridge, který je sice krásně udělaný, ale kromě muže, který 

chce vydělat na kabelku pro svoji ženu, takže prodává Fresh Water za 300. Jeden Fresh Water kupte a 

pomozte muži trochu opodál a poté dorazíte do… 

Pinwheel Forest 
Po několika trenérech uvidíte Cherena stojícího v cestě doleva. Ve skutečnosti (asi potom, co se 

dozvěděl, že jste byli s Biancou a začal žárlit) bude s vámi chtít les prozkoumat, oficiálně kvůli 

Plasmákům, no já bych tomu nevěřil :D Po prvním souboji jděte dolů k rangerce, která vám dá Sitrus 

Berry a vedle ní je Max Repel. Pokud budete mít štěstí, můžete v tomto lese najít všechny 

elementární opičky. Nahoře se nachází Moss Rock, který využijete pro vyvinutí Eevee, pokud kolem 

něj level upne. Vedle něj je skrytý Ranger dávající další Sitrus Berry. Vlevo dole od něj je Ultra Ball. 

Poté už můžete pokračovat dále doleva. Po cestě najdete další Ultra Ball, tentokrát skrytý a Max 

Revive ve výklenku. Poté další Ranger, který dává velmi užitečnou Lum Berry. Za dvěma velmi silnými 

veterány je Net Bal. Dole je skrytá BalmMushroom. Poté nahoře už skutečně najdete Plasma Sage, 

ale nic zajímavého se nestane, takže můžete, poté, co vás Cheren opustí  a dá vám Up-Grade, sebrat 

od rangerky Lum Berry a nad ní je TM86 Grass Knot. Poté můžete přeskočit doprava a cesta do pravé 

části lesa bude otevřena. Tady je skrytá Green Shard. Pod vodou je skrytá Rare Candy a na výběžku za 

vodní plochou je PP Max. Napravo dole od vodní plochy je TM22 Solarbeam. Blízko místa na konci, 

kde dříve byl Virizion je skrytý Bug Gem a Sun Stone. 



Je zde také jeden hidden hollow. 

 

Tímto jste prošli celý les vevnitř a můžete pokračovat přes vnitřní část. Pod trenérem na cestě je za 

ohrádkou Full Heal a pokud budete pokračovat dolů, najdete Protein vlevo dole je Nugget a dole Hp 

Up ve vodě je skrytý Max Elixir a nahoře je kámen, kde můžete každý den obdržet Stardust, pokud 

tam přijdete s bojovým pokémonem. Vedle karatistky je PP Max. Vedle kamene je hidden hollow.

  

Opodál je i skrytý Fighting Gem. V kytce po cestě je ještě skrytý Ultra Ball. Ale to už se bez problémů 

dostanete do… 

Nacrene City 

První důležitá budova je vedle pokéstřediska domov Green Shard move tutora[2]. U plotu u kolejí je 

skrytý PP Up. Poté můžete jít do muzea, kde vás Lenora přivítá tím, že vám dá jednu z dvojce Plume 

Fossil (Archen) nebo Cover Fossil (Tirtouga) a ihned si ji můžete nechat oživit vpravo u vstupu, na což 

ovšem potřebujete místo v partě. Podobně při cestě vestibulem dále dostanete vajíčko s Happiny. 

Route 3 
Najdete tady Quick Ball, vedle rybáře dole je Zinc, přes vodní plochu se dostanete k ploše, kde je 

skrytý Ultra Ball, Full Restore a Calcium a… něco, co jste možná nechtěli nikdy vidět… Fisherman s 6 

Magikarpy. Pokračujte dál a najdete Big Nugget, nahoře je Ultra Ball. Pokračujte doleva, najdete 

skrytý Nugget a vstup do… 

Wellspring Cave 
Nejdříve vyražte po výstupku pro Max Repel a poté surfujte dolů a doleva pro Escape Rope vedle 

karatistky a poté dolů až ke schodišti dolů, tam najdete Max Revive, o trochu nahoru je TM47 Low 

Sweep, opodál napravo je Protector a skrytý Carbos. Nahoře surfujte pro skrytý Ultra Ball a skryté 

Max Revive a nakonec i TM52 Focus Blast. 

Poté se můžete vrátit na Route 3 a jít doprava a do školky, kde se nachází Rare Candy a ještě jednu 

najdete na pískovišti skrytou. Pokračujte dolů a dorazíte do… 



Striaton City 

Park je jako obvykle plný itemů. Je zde Max Elixir, dole skryté Full Restore a Yellow Shard na pravé 

části dole. Rybář nahoře vlevo vám dá Big Pearl a vedle dřevěné brány je skrytý PP Up. Na dolní 

straně se nachází Timer Ball. V domě napravo dole dostanete Great Ball, v domě nad ním je nahoře 

Up-Grade. V domě nalevo od pokéstřediska vám jeden ze studentů dá test a dá vám příslušné Berry. 

Pokud máte zájem, můžete vyzvat místní bývalé gym leadery na double battle tak, že si vyberete 

jednoho z nich a bojujete s ním proti dalším dvěma. Také si můžete zahrát hru, kde musíte najít 

opičku, která bude držet BigMushroom, pokud to dokážete, dostanete ji. Tohle, stejně jako souboje, 

můžete opakovat každý den. Pokračujte doprava. 

Dreamyard 

Ihned po vstupu uslyšíte zvláštní zvuk a přiletí… L@ti (Latias ve White, Latios v Black), ale boj s nimi si 

musíte zasloužit a to tak, že si s nimi zahrajete na schovávanou. Musíte ji/jej několikrát potkat. 

Nejdříve se potkáte mezi železnými ploty, neomezené stromečkem. Poté můžete jít nahoru pro 

Moon Stone a dolů pro HP Up a Dawn Stone. Pak můžete vyjít nahoru po schodech. V této části je 

skrytý PP Up a vlevo Reaper Cloth, pokračujte nahoru, ještě po schodech dolů pro Iron a Psychic Gem. 

Vraťte se nahoru a posuňte balvan a pokračujte přes stromeček. Jděte rovně a opět L@ti proletí. 

Pokračujte doprava a opět po žebříku, opět L@ti proletí, poté doleva k předmětu a teď se L@ti 

zastaví na déle, vypadá to, že už jsme dosáhli důvěry, takže seberte Ultra Ball a jděte si doprava až 

úplně jak to půjde, na posledním políčku vás L@ti vyzve, ovšem vyzve vás hned, takže si musíte uložit 

předtím, než vlezete na to políčko. 

(68) White 2 (68) Black 2 

Po souboji se vedle vás objeví předmět, bude to Soul Dew, takže jej seberte a můžete pokračovat 

dolů a doleva pro Rare Candy a pryč odsuď. A přes Striaton dolů na… 

Route 2 

Na vyvýšenině najdete Repeat Ball a Full Heal. V trávě je Ultra Ball a na zemi skryté Max Revive. Za 

stromečkem je Carbos a skrytý PP Max. Na levé straně v trávě je další Max Revive. Za balvanem je 

Calcium a za vestibulem… 

Accumula Town 

V domě hned při cestě, nad trenérkou s Audino je na druhém patře tlusťoch, který vám dá Poké Bally, 

je zde také trenérka, která vám dá test ohledně vašeho startéra a poté, co odpovíte správně vám dá 

příslušný Gem. V koši uprostřed města je Max Repel. V domě vedle na druhém patře dostanete 

BalmMushroom. Jako obvykle už se tady nedá nic dělat, takže pokračujte směrem k laboratoři 

profesorky Juniper. 



Na Route 1 je skrytý Ultra Ball a klasický Route 1 Potion dávač. A také vodní cesta, kterou se vydáme 

později. 

Pokud jste Memory Linknuli, tak tady bude i zápas s Biancou a jejím teamem založeným na startérovi, 

kterého měla ve vašem BW playthrough. 

Nuvema Town 

Na cestě k „vašemu“ domu se nachází Zinc, v Cherenově domě dostanete od jeho otce Berry Juice 

jako poděkování za to, že jste byli první, kdo Cherena vyzval. Ve „vašem“ domě se dozvíte, že 

hrdinové z BW vyrazili před 2 lety hledat N. Jak my víme, N je ovšem v Unově… to ovšem hrdinové 

neví a tak nikdo neví, kde vlastně jsou. Ve „vašem“ pokoji najdete King’s Rock. Jděte do laboratoře. 

Nejdříve si promluvte se Cedricem, abyste dostali Super Rod. Nyní můžete buď přímo nasadit na 

vodní část Route 1 a vyrazit prozkoumat poslední neprozkoumanou část Unovy, nebo si předtím ještě 

zaktivovat další legendární event. 

Takže leťte do Floccesy Town, kde si zrovna můžete i dát zápas s Alderem, jenom tak mimoděk. Má 

team na 60 levelu. Accelgor, Escavalier, Bouffalant, Conkeldurr, Braviary, Volcarona (62). Tímto si 

konečně otevřete White Tree Hollow/Black Skyscraper. No, ale k legendárnímu eventu. Dostaňte se 

za hikera a po schodech dolů až k vodní ploše a začněte surfovat. Na prvním vylodění se nachází 

skrytá Heart Scale. Od ní doleva přes vodopád. Předměty, které jsou možná nedostatelné budou 

k dispozici na podzim, kdy díry zaplní listí. Za vodopádem kolem šutrů pokračujte dolů a dostanete se 

až podivné jeskyni… 

Cave of Being 

Uvidíte zde profesorku Juniper, takže to jistě bude něco zajímavého a vskutku… zjeví se před vámi 

jezerní strážci, ale jako je jejich „dobrým“ zvykem, utečou a vy je musíte najít. Naštěstí to už za nás 

někdo vřele udělal, takže je můžeme jít pochytat relativně v klidu. 

Na to, aby se ovšem objevili je nutné stát přesně na specifických políčkách. Nejbližší je Uxie. 

Leťte do Nacrene City a stoupněte přesně sem: 

 

Uxie (65) Ability: Levitate Amnesia – Flail – Future Sight – Extrasensory  



Další na seznamu je Mesprit. Ten se nachází na vrcholku Celestial Tower. Takže leťte do Mistralton a 

vydejte se na sever. 

 

Mesprit (65) Ability: Levitate Charm – Copycat – Future Sight – Extrasensory 

No a poslední je Azelf. Ten se nachází na Route 23. Takže vyražme na Victory Road a zpět na Route 23. 

 

 Azelf (65) Ability: Levitate Nasty Plot – Last Resort – Future Sight – Extrasensory 

Water Exploring 

Nyní už nám zbývá posledních pár lokací. Začněme tedy s vodní částí nalevo od Route 1. Po 

nedlouhém surfování se budete moct vylodit a sebrat Full Restorea skrytý Protein. Od rangerů 

dostanete Lum Berry. Za druhým rangerem je Prism Scale. A přes vestibul se dostanete na… 

Route 17 + Route 18 

Tady najdete skrytou Blue Shard na ostrůvku, kde je první rybář a na ostrůvku vedle další Blue Shard. 

Poprvé se zde také setkáte s proudy. Pokud vyrazíte prostředním, budete se moct vrátit k ostrůvku 

s rybářem a Dive Ballem. Dolním proudem se dostanete k možnosti vylodit se a pokračovat po trávě. 

V domě se můžete nechat vyléčit. Sejděte dolů po mostě, dole je skrytá Rare Candy a Zinc. Poté jděte 

zleva dolů a na spodku pláže najdete Pearl String. Je zde také Hidden Hollow. 



 

Ve výběžku veteránka stráží TM19 Telekinesis. Když posunete balvan, dostanete se k Star Piece. 

Pokračujte nahoru a potkáte Crushera Wake. Pokračujte doprava pro Magma Stone! A dole je skrytá 

Heart Scale. Pokračujte středním proudem a dorazíte až k místu, kde se můžete vylodit. Ještě surfujte 

doleva pro skrytou Shaol Salt. A úzkou vodní cestou vlevo dole kolem plavkyně doleva, kde se 

dostanete do horní části Route 18. Tady je PP Max, skrytá Prism Scale, skrytá Pearl, nahoře skrytý PP 

Max a Iron, pak se můžete vrátit doprava a vylodit. 

P2 Lab 

Zde najdete vědce, který je posedlý Genesectem, takže jej poražte a pokud budete mít eventního 

Genesetcta, tak vám dá 2 Drive, které změní Techno Blast útok na typ Drivu, který Genesect bude 

držet. Také je zde Dubious Disc. Poté můžete vstoupit na Plasmáckou loď a dojít až ke kontrolní 

místnosti, kde bude čekat Akuroma a když jej porazíte, dá vám Master Ball. Jeho team je poměrně 

otravný, jelikož se skládá z mnoha Sturdy abuserů, takže vám může dělat problémy, pokud nemáte 

po ruce Mold Breakera. Můžete s ním svést souboj znovu, ale nyní už bez Master Ballu.  

Surfujte dolů a na ostrůvku bude Pearl String a skrytý Shoal Shell. A tímto je Route 17, 18 kompletní. 

Když Magma Stone měl takovou krásnou picking animaci, tak jej pojďme užít. Leťte do Lentimas 

Town a jděte do Reversal Mountain. Pokud si vzpomínáte na to místo, kde Bianca poznamenala, že je 

něco divného, tak tam jděte. Je to jeskyně dole a napravo a tam najdete… 

Heatran (68) Ability: Flash Fire Iron Head – Lava Plume – Fire Spin – Scary Face 

No a tímto jsme skoro hotovi… poslední neprozkoumaná lokace je Clay’s Tunnel a s ním spojení 

legendární golemové. Takže leťte do Driftveil a na severu města seberte skrytou Rare Bone a jděte 

dovnitř do jeskyně. Nebo si předtím ještě dejte souboj s rivalem, který bude čekat v Plasmáckém 

úkrytu a opět, podobně jako ostatní bude každý den připraven na další zápas. 

Clay Tunnel 

Tento tunel Clay budoval po 2 roky mezi BW a B2W2 a taky je znatelně podle toho velký. Pomocí 

vleček se dostanete i do dalších míst, ale my zatím půjdeme nahoru. První najdete skrytou Blue Shard, 

cesta doprava vede ke skrytému Full Healu. Pokud budete mít nějakého Pokémona s Rock Smash, 

budete moct pomoci horníkům v rozbití kamenů a uvolnění cesty směrem do Twist Mountain. Tak 



jdeme. Nejdříve jděte nahoru pro Red Shard a posunutí šutru pak je zde skrytý Steel Gem na ostrůvku. 

Dole posuňte balvan a uvolněte si cestu pro HP Up a Nuggetu. V kamenu blízko hikera je Water Stone. 

Dále nahoře máte rozcestí, cesta doleva vás zavede do Mistralton Cave, takže my vyrazíme rovně. Od 

rangerů tam dostanete Lum Berry. Nalevo od prvního rangera je Metal Coat. Pokračujte nahoru pro 

Max Revive. Pokračujte nahoru k vlečce. Jeďte s ní, posuňte balvan a jděte si pro Green Shard, 

posuňte také balvan dole a seberte Rare Bone dole. Dále jděte doprava vlečkou a další vlečkou dále. 

Surfujte nahoru pro skrytý Iron, vstupte do dveří, posuňte balvan a jeďte vlečkou. Posuňte balvan a 

jděte si pro skrytý Big Nugget a vstupte dovnitř. Hudba se ihned změní, po pár krocích nahoru uvidíte 

plochu spousty ničeho a podivného ornamentu. Pokud půjdete do dveří hned, nic se nestane. Pokud 

jste hráli Emerald, už víte, k čemu to směřuje. Ano, je to opět puzzle s golemy. Na otevření musíte 

stoupnout na kruh v ornamentu a od něj provést 6 kroků dolů a 9 doprava, poté zmáčknout A a tím 

aktivujete switch. Nyní bude layout ornamentu jiný, a když vstoupíte i vnitřek bude jiný a vy potkáte: 

Regirock (65) Ability: Clear Body Iron Defense – Charge Beam – Lock-On – Zap Cannon 

Tohle je společné pro obě verze, jenomže po chycení Regirocka obdržíte klíč, který bude unikátní pro 

každou verzi. Ve White 2 obdržíte Iceberg Key na Regice a v Black 2 Iron Key na Registeela. Tyto klíče 

můžete mezi verzemi vyměňovat, takže je můžete získat oba. Což je také ovšem podmínka chycení 

Regigigase. Vyjděte z místnosti, uložte hru a v Unova Link menu dejte Key System a tam Mystery 

Door, kde nastavíte klíč, který jste obdrželi a tím nastavíte jinou room. 

 Regice (65) Ability: Clear Body Amnesia – Charge Beam – Lock-On – Zap Cannon 

 Registeel (65) Ability: Clear Body Amnesia – Charge Beam – Lock-On – Zap Cannon 

Pokud se vám podaří chytit všechny tři, tak se pro ně vydejte do střediska. Vezměte si je a vraťte se 

k místu, kde jste se dostali do místnosti s golemy a tentokrát jděte kolem rangerky nahoru a budete v 

Twist Mountain 

Tady se nachází TM71 Stone Edge a uprostřed místnosti je Ice Rock, který můžete, podobně jako 

Moss Rock, využít k vyvinutí Eevee. Nyní do Glaceona. Jděte do jeskyně nahoře. Poposouvejte 3 

balvany do děr a máte volnou cestu k leaderovi golemů. 

Regigigas (68) Ability: Slow Start Revenge – Wide Guard – Zen Headbutt – Payback 



Vraťte se do místnosti s Ice Rock a jděte dolním východem, ocitnete se v místnosti, kde vám 

pracovník věnuje fosílii. A pokud vyjdete, objevíte se v hlavní části Twist Mountain. Jděte nahoru a do 

koše pro Full Restore. Jděte nahoru a levým vchodem, projděte první místnost nahoru k Dusk Ballu a 

Rare Bone v kameni. Pokračujte dveřmi vpravo. Jděte dolů k dalším dveřím. Pak přes pracovníka 

vlevo do dalších dveří. Skočte si dolů pro Rare Bone a skrytý Ultra Ball a vraťte se nahoru pro TM90 

Substitute chráněný veteránkou. Vraťte se dolů a vchodem se dostanete k místu, kde můžete sebrat 

další TM a to TM91 Flash Cannon. Pokračujte doprava, až to půjde, poražte sestřičku (mimochodem, 

má Blissku na 62, takže expů dostanete neskutečně mnoho) a nechte se vyzdravit a poté seberte Full 

Restore. Pokračujte doprava je zde skrytá Yellow Shard. Pokračujte nahoru. Poté nahoru a doprava 

pro Dusk Stone a doleva a ven. Jděte dolů a ihned do vchodu. Zde se přes zápas s veteránkou 

dostanete na rozcestí, pokud půjdete prostředním vchodem, čeká na vás souboj s veteránem, pokud 

levým, dostanete se k Float Stone. Poté pokračujte doleva a nahoru až kam to půjde pro Red Shard. A 

pak jděte do vchodu a proběhněte až ven, kdy se dostanete ke vchodu do Twist Mountain, který byl 

dříve blokován a takto se ocitnete na Route 7, a můžete doběhnout do Mistralton a od toho začít svůj 

skutečný post-game stuff. 

THE END 
Ano, teď už skutečně. Tímto jsme prošli celou Unovu, provedli všechny eventy, našli všechny 

předměty a pochytali (snad) všechny legendy. Takže nyní už můžete pouze dělat post-game stuff, 

trénovat své Pokémony na level 100, účastnit se PWT, Battle Subway, nebo už jenom prostě 

kompletovat Pokédex. 

Pokud se vám Pokédex podaří zkompletovat seenově a půjdete za profesorkou Juniper, tak ta vám 

umožní za pomocí Skyliny letecké společnosti letět do Nature Preserve. Zde najdete Rare Candy, Big 

Nugget a Max Potion. Ale hlavně… je tady… 

Haxorus (60) Taunt – Dragon Pulse – Swords Dance – Guilotine 

Pokud chytíte všechny Pokémony z Unova Dexu, dostanete Oval Charm, který umožní lepší nalézání 

vajíček v Day Care. Pokud zkompletujete celý National Dex (bez eventových legend), dostanete Shiny 

Charm! Tento předmět zvyšuje o třetinu šanci na to, že naleznete shiny pokémona.  

Dále můžete najít všechny Hidden Hollowy, kromě těch, které jsem tady nascreenoval[5]. 

Podobně jako v Black/White je zde k dispozici Royal Unova a Abyssal Ruins, které ovšem teď budou 

ve srozumitelném jazyce, takže si budete moct konečně přečíst, co tam vlastně bylo. 

Ještě bych si tady dovolil přidat pár věcí ohledně Memory Linku. 



Memory Link Feature 

Memory Link je feature, která vám umožní zažít skutečně to, že tohle jsou sequelové hry. Pokud si 

v menu Unova Link – Memory Link nastavíte Sync ID z vašeho B/W playe, tak budete moct zažít 

Memory Link eventy. 

Eventy 

- A Triple Team – promluvte si s Cilanem ve Striaton City 

- Different Bones and Dreams – promluvte si s Lenorou, která bude stát před vstupem do její 

laboratoře v Nacrene muzeu 

- Hearts‘ Desire – promluvte si s Brycenem stojícím na stadionu v Iccirus 

- A New Light – Drayden bude stát před svým domem a spustí event automaticky 

- Taking it to the Next Level – promluvte si se Skylou, stojící před stadionem 

- White and Black – poté, co se zúčastníte PWT v Driftveil někdo přijde do domu Plasmáků 

- Meeting Friends, Saying Good-Bye – promluvte si s breederem v jakémkoliv pokéstředisku 

- Battling s rivaly. Kromě BIancy na Route 1 můžete svést zápas i s Cherenem na Route 5 

N-ovi Pokémoni 

Jak jistě dobře víte, N v jeho soubojích proti vám měl vždy jiný team. To protože své přátele propustil. 

A vy můžete jeho bývalé přátele získat. Budou to normální wild Pokémoni na specifických lokacích. 

Poznáte je tak, že při začátku souboje budou zářit podivným světlem. Budou mít fixní level, náturu, 

útoky podle toho, jak je měl N. 

- Route 2 - Purrloin 

- Pinwheel Forest – Pidove, Timburr, Tympole 

- Wellspring Cave - Woobat 

- Chargstone Cave – Boldore, Joltik, Ferroseed, Klink 

- Desert Resort – Sandile, Darumakka, Darmantian, Scraggy, Sigilyph 

- A Zorua, kterou obdržíte v Driftveil. 

Nejsou sice tak vzácní jako třeba shiny Pokémoni, ale rozhodně si nemyslete, že jsou jednoduše 

nalezitelní, protože jsou poměrně dobře schovaní. 
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Tak… to by bylo všechno. Opět přeji příjemné hraní a těšte se na 

další návod. Zdraví Satoshi. 
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